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De opmaat ... van nummer 3
Het derde nummer van Dirgelen Nuujts ligt
voor u. Door de positieve reacties blijft de
opzet ongewijzigd gehandhaafd.
Voor de Dirgelländer Muzikanten is Dirgelen
Nuujts een zeer geschikt medium om
informatie te geven naar de achterban: onze
fans, belangstellenden en liefhebbers van de
Tsjechische blaasmuziek en onze sponsoren.
In nummer 3 vindt u bekende rubrieken met
natuurlijk nieuwe inhoud en weer nieuwe
zaken. We gaan verder met het voorstellen
van de muzikanten in de rubriek Solo voor…
Verder natuurlijk veel aandacht voor onze
concertreis naar Altenau in Oberbayern
afgelopen augustus. Ook ons uitstapje naar
Venlo en ons concert op de Floriade komt
langs.
In Op de bühne… passeren de diverse
optredens uit de drukke zomermaanden de
revue. Dit jaar was het zomerprogramma zo
druk dat we zelfs geen vakantieperiode voor
de kapel hebben gevonden. De Dirgelländer
Muzikanten zijn graag geziene muzikale
gasten bij diverse festiviteiten en
evenementen.
Ook bieden we weer een terugblik in de
geschiedenis van de Dirgelländer
Muzikanten.
Ons eigen K&S Dirgelenfeest van 26 augustus
j.l. komt voorbij; aandacht voor onze eerste
fanclubdag van de “Vrienden van de

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.

Oktoberfeest Sittard...
Op zondag 14 oktober spelen de Dirgelländer Muzikanten op het
Oktoberfeest in Sittard, in de Erdinger Stube. Erding, zetel van Erdinger
Weissbier Braurei, is een plaatsje in de buurt van München, waar de
originele Oktoberfest-traditie begon in 1810. Ter ere van het huwelijk van
kroonprins Ludwig met prinses Therese was er paardenrennen en een
landbouwtentoonstelling. Dit feest, in het Beiers Wiesn, op de zgn.
Theresienwiese, uitgegroeid tot een wereldfestijn kent inmiddels vele
navolgers. Op 22 september om 12.00 uur klonk dit jaar “Ö’zapft is!” als
teken dat het bier stroomt. In 2011 dronken de bijna 7 miljoen bezoekers
7,5 miljoen Mass (literpullen) in München gebrouwen bier. Nu op het 179ste Oktoberfest kost 1 liter € 9,50. Er wordt ook goed gegeten door de
bezoekers in klederdracht: Lederhosen en Dirndl. Let op de strik van de
schort van het Dirndl. Zit die links, dan is de dame nog ongebonden. Zit die
rechts dan heeft ze een vaste vriend of echtgenoot; op de rug: weduwe;
middenvoor: maagd.
Er staan 14 tenten op het vast ingerichte terrein waarvan als grootste, de
Hofbräu-tent, met 10.000 zitplaatsen. In elke schitterend versierde tent is
live blaasmuziek. Tot 7 oktober het “Äus is!” klinkt. Zó groots is het feest
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Dirgelländer Muzikanten …

Rectificatie:
Ons optreden op
het oktoberfeest in
Sittard is op
zondag 14 oktober
a.s.

...werken momenteel hard aan het voorbereiden van een CD. De bedoeling
is om niet zomaar al weer een volgende CD met Tsjechische nummers te
maken, maar het moet een CD worden die er echt toe doet. Er is een ruim
aantal stukken geselecteerd met de bedoeling om er straks zeker 12 of 13
op te nemen. Dat kost uiteraard de nodige moeite en veel tijd, maar ook
financieel is het een flinke hap uit ons budget. Toch vinden we dat allemaal
de moeite waard. Ons muzikale peil wordt erdoor verhoogd, de bekendheid
van onze blaaskapel de Dirgelländer Muzikanten wordt zeker vergroot. En,
het is gewoon leuk om te doen met het oog op het eindresultaat. We
verwachten ook dat dit de groep er nog hechter laat worden. Opnemen en
presenteren van een CD past natuurlijk ook goed bij de aanloop naar ons
50-jarig jubileum in 2014. De CD’s worden straks te koop aangeboden. Zo
kan iedereen die dat wil altijd en overal genieten van de Böhmisch/
Mährische muziek van de Dirgelländer Muzikanten. Ook bij optredens
zullen de CD’s worden aangeboden aan het publiek.
In 1997 ontstond overigens de eerste CD van de Dirgelländer Muzikanten:
“Veur ôs vrunj” met daarop enkele Tsjechische nummers. In 2010 is een
promotieschijfje geproduceerd met twee nummers. Nu is het natuurlijk de
bedoeling dat er uitsluitend Böhmische en Mährische muziek op wordt
opgenomen. Deze muziekstijlen zijn duidelijk het gezicht van onze
blaaskapel. En gezien de reacties uit het publiek spreekt het velen aan. Dat
geldt overigens ook voor de muzikanten zelf die het spelen van deze
Tsjechische blaasmuziek als een uitdaging voelen. Ook onze dirigent heeft
echt iets met de Tsjechische blaasmuziek en dat heeft natuurlijk zijn
weerslag in onze blaaskapel de Dirgelländer Muzikanten. Kortom, er is
werk aan de winkel. U hoort nog van ons!!

De

Samenstelling
Dirgelen Nuujts:
Peter Notten
Henk Stortelder

In de Ponderosa,
Kotem (B), 15 juli.

Dirgelländer Muzikanten

...bij de kermis in Uikhoven (B) de
zondagmiddag 1juli.
De Dirgelländer Muzikanten waren te
gast in café Udec Hove. Het podium
was ingericht op het plateau van een
vrachtauto, de stoelen waren op de
straat voor het café opgesteld. Er
was zelfs een heuse frituur
geïnstalleerd. Het kon niet misgaan.
Om 11.00 u. klonk ons
openingsnummer “Musiky, Musiky”
voor het toen nog karig aanwezige
publiek. Gaande de middag werd het
echt druk en steeg de stemming
onder het publiek.
Al met al een fijne middag voor
zowel het publiek als voor de
Dirgelländer Muzikanten. Door het
uitblijven van onze opvolgers konden
we het publiek nog een poosje
bezighouden met onze
geluidsinstallatie, totdat een
inderhaast opgetrommelde DJ het
over kon nemen.
… op zondagmiddag 15 juli in de
Ponderosa te Kotem (B).
Ook hier weer de vrachtauto als
podium en de stoelen op straat.
Echter, nu
speelde de
regen ons
danig
parten. We
moesten
halverwege
ons
optreden
verkassen
naar de
zaal. Met
hulp van
enkele
“Vrienden
van de
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op de Bühne …

onder het publiek een echtpaar uit
Schijndel bevond, dat speciaal voor
onze muziek gekomen was. Net als
de overige bezoekers hebben ook zij
stevig genoten, met de belofte dat
ze ons nog vaker zouden bezoeken.
Of, omgekeerd, misschien bezoeken
wij hun kapel in Schijndel wel.
… in Oberammergau, Bad Kohlgrub
en Altenau (D) van 3 t/m 6
augustus. Een apart verslag op
pag.4.
… op de Floriade op 15 augustus, te
Venlo (pag. 6).
… op zondag 9 september in Orbis
St. Odilia, Geleen.
Ter afsluiting van de Limburgse
week was er in de zaal een heuse
manifestatie met diverse kraampjes
met lekkernijen zoals Huitvleisjvlaaj
en Tête de Veau.
Bij heerlijk weer was er een
feestelijke stemming. De
Dirgelländer Muzikanten waren
uitgenodigd om de feeststemming
nog te verhogen. Er werd
“geschunkeld” en zelfs nog gedanst.
Het doet onze kapel toch steeds
goed om in een verzorgingstehuis op
te treden en de bewoners te laten
genieten.
… op woensdag 19 september bij de
opening van het verenigingsjaar van
REO in Brasserie Merode te Stein.
We troffen een zaal vol enthousiaste
dames aan, in lange rijen aan de
tafels. Nadat er een korte
vergadering werd gehouden was het
de beurt aan de Dirgelländer
Muzikanten.
Tijdens ons optreden werd er
“geschunkeld” geklapt en gezwaaid,
dat het een lieve lust was.
Als zugabe werd gevraagd om “het
liedje met de twee klarinetten”,
Dudácká. We kregen weer veel lof
voor ons optreden.
2

Dirgelen Nuujts
Agenda
Do. 11 okt.
Zo. 14 okt.
Zo. 28 okt.
Ma 29 okt.
Zo. 4 nov.
2013
Do. 31 jan.
Zo. 5 mei

2012-2013
Orbis St. Jans Geleen 19.00-20.30 u.
Oktoberfeest Sittard 13.00—15.00 u.(Rectificatie)
WZC De Moutheuvel 15.00—16.30 u.
WZC Bunderhof Geleen 18.45—20.00 u.
Koffieconcert Reckheimer Muzikanten Rekem-B.
17.00– 19.00 u. o.v.

Seniorenzitting Fanfarezaal Stein 19.00—23.00 u.
Weekend van de blaasmuziek, Stokkemer Stadsmuzikanten Stokkem (B) (o.v.)
Z0. 25 aug. K&S Dirgelenfeest
Aanvullingen op de agenda volgen.
zo. 08 sept. Torenfeesten Oud Geleen, 11.00 – 13.00 uur, o.v.
Zie ook onze webpagina:
28/09-05/10 Oktoberfest Calella – Spanje o.v.

www.dirgellander.nl

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 groep te informeren en
alvast kennis te laten maken met Altenau en omgeving en met het Trachtenfest, met daarin een groot
optreden van de Dirgelländer Muzikanten. Na de
De infoavond in Merode
begroeting en het inleidend woordje door Henk
Stortelder werd in een diapresentatie 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. 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 en alvast enige voorpret
voor de komende reis en met achterlating van complimenten voor de avond.

Wunderbar…
We schreven al in het vorige nummer van
Dirgelen Nuujts over het radioprogramma
“Wunderbar” van Rik Cremers op L1 radio, dat op
woensdagavond van 20.00—22.00 uur en op
zaterdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur wordt
uitgezonden. Zeker de moeite waard om eens te
beluisteren. In het programma wordt
Schlagermuziek, Volkstümliche muziek en ook
blaasmuziek w.o. Egerländer– en Böhmisch/
Mährische muziek gepresenteerd. Eerst in april j.l.
hoorden we de Dirgelländer Muzikanten en op
woensdag 12 juli weer, in een
herhalingsprogramma. Nu met het nummer

Nechod K’ Nam, genomen van de promotie- CD
uit 2010.
Aardig toch dat de Dirgelländer Muzikanten ook
op de radio in de belangstelling staan en zo nu en
dan worden geprogrammeerd door Rik Cremers.
We zeiden al eerder: u hoort nog van ons! Ook op
CD; en niet alleen via radiouitzendingen. U weet
het al: de Dirgelländer Muzikanten werken aan
een nieuwe CD. Het loopt nu allemaal. De stukken
zijn geselecteerd door de muziekcommissie,
samen met onze dirigent. De repetities worden
nu, na de drukke zomerperiode en de concertreis,
meer en meer gericht op dit repertoire. U hoort

Staccato...
De Dirgelländer Muzikanten werken aan de opname van de nieuwe CD.

De concertreis naar Altenau in Oberbayern (3 t/m 6 augustus) was reuze gezellig.
De Dirgelländer Muzikanten hebben zich in Beieren van hun beste kant laten zien en horen.
Ons reisje en optreden op de Floriade was heel warm, maar ook heel leuk.
 Het gezamenlijk diner in Brasserie Merode na afloop is goed in de smaak gevallen.
Het K&S Dirgelenfeest op zondag 26 augustus was druk bezocht; een succes.
De vrienden van de Dirgelländer hebben ons geweldig geholpen op het K&S Dirgelenfeest.
Daardoor was het mogelijk dat we zelf konden optreden in het feestprogramma.
Onze fanclub is al gegroeid tot over de 90 leden!
Er melden zich nog steeds nieuwe leden aan.
Over de fanclubdag van “de Vrienden van de Dirgelländer op 30 sept. vindt u verderop meer.
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
voorzitter Rob Lamkin.

Rob, onze voorzitter, speelt
bariton/tenorhoorn. Een mooi
instrument van het Beierse merk
Miraphone. Zijn partij klinkt vaak
samen met die van Henk.
“Mijn muzikale loopbaan begon in
1967 bij fanfare St. Servatius in
Biesland, Maastricht. Ik begon op
Cor, een begeleidingsinstrument
(een rechtse hoorn). In 1975 stapte
ik over naar bariton en later naar
trombone. Vervolgens speelde ik
jaren in het huisorkest van MVV,
later “Club 3000”. Van 1978 tot
1986 kwam ik als vaste kracht bij
“De Aw vaan Hier” tijdens
concoursen.
In 1980 kwam ik als dienstplichtig
militair bij het “Fanfarekorps Van
Heuts” te Oirschot.
Weer terug in de
burgermaatschappij startte ik bij de
Maastrichtse big band genaamd
“James Mill Band”.
Na de opheffing van dit orkest rond
1985 volgde de overstap naar
dansorkest de “Jumbling Band” te
Sittard.
In 1998 verhuisde ik naar Stein en
ik kwam in 1999 bij de Dirgelländer
Muzikanten; eerst als trombonist
maar later als bariton- en
tenorhornspeler. In 2007 kwam ik in
het bestuur en later dat jaar werd ik

Op de pupiter…

Deze functie vervul ik tot op heden.
Tijdens mijn relatief korte tijd bij de
kapel heb ik al heel wat hoogtepunten
mogen meemaken. De concertreizen
naar Tsjechië en Spanje hebben
daarvan de mooiste herinneringen
achtergelaten. Recentelijk zijn er weer
diverse initiatieven uitgewerkt en is de
kapel nog steeds springlevend.
Zeker nu we toewerken naar ons 50jarig jubileum in 2014 willen we laten
zien dat we een dynamische vereniging
zijn met veel ambitie zowel op
muzikaal vlak als daarbuiten.”

Voorzitter Rob Lamkin

Dudácká

...dit keer, anders dan u gewend bent, geen componist maar een muziekstuk. Dudácká (doedelzak),
Concertpolka voor es– en bes-klarinet. De componist heet Lidová. Dudácká is een bijzonder
muziekstuk uit het repertoire van de Dirgelländer Muzikanten. Het begint met een solo voor esklarinet van Toon. Daarna valt de bes-klarinet van Frits in als tweede stem. Het klinkt allemaal heel
stemmig. De solo eindigt in een vlot lopertje. Dan zet het orkest in om de klarinetten te begeleiden.
Na deze passage verhogen tempo en sterkte flink en wordt het een opzwepend geheel. In het
middendeel weer de klarinetten die beantwoord worden door de Flügelhorns in het zelfde pittige
Böhmische tempo. Dudácká is steeds weer een verrassing voor het publiek dat eerst (soms stil)
luistert naar de beginsolo en dan enthousiast juicht en klapt op het vervolg. Het gejuich aan het slot
geeft steeds weer aan hoe zeer het publiek deze polka waardeert. De muzikanten spelen het stuk ook
graag.

Concertreis naar Altenau (Oberbayern).

door Harie Stijnen

Vrijdag 3 augustus: zeer vroeg uit de veren want om 7.00 uur was het vertrek vanaf de fanfarezaal
richting Zuid Beieren. Niet te geloven:dit keer geen Steins kwartiertje. We vertrokken al om 5 voor 7.
Na diverse stops arriveerden we om ca. 17.00 uur bij ons hotel “Blaue Gams” in Ettal waar Harry en
Francien Coumans ons verwelkomden met een borrel. Na de kamerindeling en diner maakten we
samen met Peter en Annemie in het donker een korte
wandeling bij de verlichte abdij en daarna werden op het
terras van het hotel nog gezellig de tafels bij elkaar
geschoven en een pot bier gedronken.
Zaterdag 4 augustus: na het ontbijt om 9.00 uur met de
bus naar het park van Schloss Linderhof. Het negentiendeeeuwse Schloss van koning Ludwig II van Beieren en het
bijbehorende park is in één woord prachtig. Je blijft de éne
foto na de andere schieten. Het zeer goed onderhouden
complex behoort, samen met de andere kastelen van
Ludwg II, tot de belangrijkste toeristische trekpleisters van
Beieren. Na het bezoek aan het park terug naar Ettal voor
een bezoek aan de Benedictijner Abdij. De Abdij van Ettal
bestaat niet alleen uit een klooster met bijbehorende kerk
maar is in wezen een groot bedrijf met een internaat en
gymnasium, brouwerij, likeurstokerij, bakkerij,
kaasmakerij, boekhandel, uitgeverij, boerderij, tuinen en
bospercelen. De Benedictijnen kunnen zo dus vrijwel geheel
Hotel Blaue Gams
in hun eigen levensbehoeften voorzien. Hun lijfspreuk luidt
immers : Ora et labora, d.w.z. bid en werk.
Het gehele gebouwencomplex is gewoonweg geweldig om te zien. Het middelste gedeelte van de kerk
Nieuwsbrief voor de Vrienden van de Dirgelländer
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is de 8-zijdige Basilika met de in fresco beschilderde 60 meter hoge koepel
van 25 meter doorsnee. Het barokke interieur is een en al pracht en praal.
Hier werden weer de nodige foto’s geschoten. De lunch was in de bij de
Abdij behorende Schaukäserei. Een eenvoudige maar zeer smaakvolle
lunch met kaas uit eigen fabrikage en rauwe ham van eigen boerderij.
Na de lunch met de bus naar Oberammergau. Om 14.00 uur traden de
Dirgelländer Muzikanten op in het Kurpark van Oberammergau. Bij
heerlijk weer was het zeer aangenaam vertoeven in het park met muziek
van de Dirgelländer
Het muziekpaviljoen in Oberammergau
Muzikanten. In overleg met
de organisatie van de braderie die naast het park
plaatsvond speelden de Dirgelländer Muzikanten daar
de tweede helft van hun optreden. Vanwege dreigend
onweer was het niet verantwoord om nog verder te
spelen. Het onweer bleef uit maar we werden wel
getrakteerd op een fikse regenbui. Ondanks de regen
bleef het humeur goed en werd er zelfs in de regen
gedanst en de polonaise gelopen. Om 18.00 uur terug
naar het hotel voor diner en omkleden voor het bezoek
aan de feesttent in Altenau. Het boerendorp Altenau
heeft plm. 600 inwoners maar er stond een feesttent
voor zeker 1500 personen. Geloof het of niet maar de
tent zat vol; de plaatselijke bevolking, jong en oud, in
traditionele kleding. De muziek die avond werd verzorgd
door “die Schwindlichen 15”. Ik telde echter 19
muzikanten. Van een pilsje hadden ze in de tent
waarschijnlijk nog nooit gehoord. Je kreeg gewoonweg een liter bier voorgezet. Aan het einde van de
avond toch wel wat spierpijn aan de rechter arm. Het was een geweldig gezellige avond, waarbij
opgemerkt dat een zekere Herman (83-jarige dorpsfiguur) een oogje had op de Steinse meisjes. Toen
het ’s avonds helaas tijd was om naar de bus te lopen om terug te rijden naar ons hotel, regende het
pijpenstelen en werden we ook van buiten behoorlijk nat.
Zondag 5 augustus: na het goed verzorgde ontbijt naar Bad Kohlgrub waar de Dirgelländer
Muzikanten om 11.00 uur optraden in het Kurhaus. Vooraf was nog tijd voor een rondleiding door de
Schnappsbrennerei en het Kurpark. Het optreden van de Dirgelländer Muzikanten viel bij iedereen,
maar vooral bij de plaatselijke bevolking, zeer in de smaak. Dit gelet op de reacties tijdens en na
afloop van het concert. In het Kurhaus werd ook de smaakvolle lunch gebruikt.
Aansluitend ging het naar weer Altenau waar om 14.00 uur de “Trachtenzug” zou zijn, een optocht
door het dorp waar mensen uit de omringende dorpen
mee lopen. Voor elke groep liep de eigen blaaskapel en
daar achter de mensen in hun typische klederdracht.
Wat gelijk op viel was dat in iedere groep alle
leeftijdscategorieën goed vertegenwoordigd waren.
Voorzichtig inschattend varieerde de leeftijd van 3 tot
80 jaar. Het was een heel feestelijk gezicht. Al die
mensen in hun schitterende kleren, de mooi
opgetuigde paarden en daarbij de vrolijke muziek. Dat
het die middag dag ook nog mooi zonnig was zorgde
net voor dat ietsje extra.
Na de “Trachtenzug” ging alles naar de feesttent waar
de diverse Trachtenvereine op de bühne hun
volksdansen opvoerden. Om 16.30 u. traden de
Dirgelländer Muzikanten op in de feesttent. Met hun
mooie en gezellige muziek brachten ze meteen
stemming. Die middag waren zeker 1500 personen
aanwezig die genoten van de muziek van de
Dirgelländer Muzikanten. Herman was er uiteraard ook
weer en wist zowaar enkele Steinse dames over te halen voor een dansje en speelde zelfs voor gastdirigent. Als je vanaf de bühne de tent in keek, was dit één witte zee van adelaarspluimen die de
mannen op hun hoed droegen. Iedereen, behalve wij dan, was in klederdracht. In de tent werden ook
warme gerechten geserveerd. De heerlijke Schweine Rollbraten was wel de favoriet. De Dirgelländer
Muzikanten werden om plm 20.00 u. afgelost door de Blaskapelle Trauchgau.
Zowel de middag als de avond was heel gezellig en de stemming zat er bij het publiek en ook bij onze
groep goed in. Allemaal vrolijke mensen die alleen maar gekomen waren om zich te amuseren. Geen
enkele wanklank, geen opstootje of iets dergelijks. Het deed een beetje denken aan de “tent in Stein”
in haar hoogtijdagen.
Maandag 6 augustus na het ontbijt was het jammer genoeg tijd om weer huiswaarts te keren, maar
voor we vertrokken werd op muzikale wijze afscheid genomen van het hotel en het personeel. Een
geste die door de eigenaar van het hotel zeer op prijs werd gesteld. De lunch gebruikten we tijdens
een stop in een wegrestaurant langs de Autobahn. Het diner was in “Hotel Lang” in Altenahr, waar we
zelfs onder het eten een dansje konden maken: een diner-dansant in casual out-fit. Voor muziek
zorgde een duo, man en vrouw, voornamelijk 70-er jaren muziek.
Na het diner nog een anderhalf uur met de bus en we waren weer thuis in Stein.
Ik denk dat ik namens iedereen spreek als ik zeg dat we een 4-tal zeer mooie, onvergetelijke dagen
samen met de Dirgelländer Muzikanten in Zuid-Beieren hebben doorgebracht. Veel plezier beleefd,
cultuur gesnoven en naar mooie muziek kunnen luisteren. Ik wil iedereen die aan het organiseren van
deze reis heeft meegewerkt, dan ook hartelijk danken. In het bijzonder Annemie en Peter Notten en
Annemie en Henk Stortelder.
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Naar de Floriade…

Op de Floriade, in de tent

Het was een gezellig drukke maand augustus. Na de reis naar Altenau
hadden de Dirgelländer Muzikanten een optreden op de Floriade op de
agenda staan. Op 15 augustus a.s. ging het naar Venlo, met Blumengrüsse
(dat is de titel van een van onze muziekstukken).
Naast het optreden bleven we verder de gehele dag op de Floriade. Tijd
genoeg dus om alle fraais daar te bekijken. De volle bus vertrok om 8.30
uur vanaf Merode, het repetitielokaal van de Dirgelländer
Muzikanten. Na een voorspoedige reis waren we al vroeg in
Venlo, waar de fans bij de ingang moesten wachten op de
opening. De muzikanten kregen intussen een eigen kleedlokaal
toegewezen, waar ook een lunchpakketje klaarstond. Door het
hete weer van die dag was het wel flink puffen geblazen.
Om 16.00 u, startten de Dirgelländer Muzikanten het optreden
onder het grote tentdoek aan de “Floriade Plaza”. De harde wind
speelde ons parten en aan het eind doken nog dreigende wolken
op. Maar het bleef gelukkig droog. Na terugkeer volgde in het
restaurant van Brasserie Merode het gezamenlijk diner. Patrick
en zijn team hadden zich uitgesloofd om alles in goede banen te
leiden. Er werd nog een poos nagekaart over alle belevenissen.
Al met al kijken we terug op een gezellige dag met vrienden

Het K&S Dirgelenfeest…

Dank aan onze
sponsoren,
onze helpers.
Dank, allemaal,
voor het geslaagd
K&S
Dirgelenfeest.

het nieuwsblad van de

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

zondag 26 augustus

Voor ons jaarlijkse K&S Dirgelenfeest viel zondag 26 augustus het startschot
om 13.00 uur op het overdekte feestterrein. Op het programma stonden
“die Original Maaskapelle” o.l.v. Bert Adams en “de Maasbuben” garant
voor een zeer feestelijke muzikale omlijsting. De Dirgelländer Muzikanten
o.l.v. Jan van den Bosch gaven zelf ook acte de présence met een eigen
programmaonderdeel vanaf 14.00 uur. De entree was uiteraard weer gratis.
Om 8.00 uur ging het
opbouwen van de tent van
start.
Om 12.00 u. was er voor alle
werkers lekkere soep van Mia
met broodjes. De eerste
bezoekers verrasten ons al
12.30 u.
Zoals gewoonlijk was er
gezorgd voor koffie en vlaai,
lekkere hapjes van de
barbeque en koele drankjes.
Het programma liep tot
22.00 uur. Er moesten 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” die het mogelijk maakten
dat we zelf konden spelen op ons eigen feest en dat we onze posten tijdens
het optreden in goede handen wisten. Om 23.30 u. was de Dirgelen alweer
opgeruimd en netjes. Het was beslist weer een gezellig K&S Dirgelenfeest.
Overigens, de datum voor het volgende K&S Dirgelenfeest is al gepland.
Zondag 25 augustus 2013 is het weer zover. Wellicht, tot dan!

Fine…

Dirgelen Nuujts

Blumengrüsse

de fanclubdag.

Tot slot nog.
Vlak na het uitkomen van deze nieuwsbrief, op 30 september, vindt de
eerste fanclubdag van de “Vrienden van de Dirgelländer” plaats. Een
mijlpaal voor de nieuwe club en een prima initiatief om de band binnen de
groep vorm te geven.
Op die zondag worden de leden van de “Vrienden van de Dirgelländer”
verwacht om 15.00 uur bij de jeu de boules baan in Stein- Nieuwdorp, 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. Rond
18.00 u. zullen de Dirgelländer Muzikanten een uurtje lang hun Böhmische
en Mährische klanken ten gehore brengen speciaal voor onze fanclub
“Vrienden van de Dirgelländer”. Daarna staat in de Brasserie onze tafel
gedekt klaar en kunnen we samen gezellig dineren in buffetvorm. Samen
zullen we de dag gezellig in Merode beëindigen. Per e-mail zijn de leden van
de fanclub die zich hebben opgegeven voor deze dag verder geïnformeerd.
Het wordt vast en zeker een leuke middag en avond. In het volgende
nummer kunt u erover lezen.
Het volgende nummer verschijnt in december 2012.
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