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De opmaat ... van Extra Nummer januari 2019
Dit Dirgelen Nuujts Exta Nummer is een speciale uitgave. In 2019 bestaan Dirgelländer Muzikanten 55
jaar! Ja, u leest het goed: onze blaaskapel
viert haar 55ste verjaardag, het 11de lustrum.
Voortgekomen uit de carnavalscultuur, bestaat
onze kapel 5 x 11 jaar. Een jubileum dus!
In blaaskapellenland is dat redelijk uniek te
noemen. Daarom willen we er extra aandacht
aan besteden, want deze mijlpaal van onze
vereniging wordt onderstreept met enkele bijzondere zaken.
Ten eerste zullen we ons vanaf nu in onze
nieuwe outfit presenteren, in nieuwe, frisse
kleuren. Daarmee staan we er voorlopig weer
piekfijn op.
De kleuren van onze nieuwe gilets komen uiteraard terug in het Dirgelen Nuujts .
Ten tweede willen we enkele leden in het zonnetje zetten met hun langjarig lidmaatschap.
Maar speciaal voor één lid is deze verjaardag
wel heel bijzonder. Henk Stortelder, vanaf het
prille begin erbij, is dus ook al 55 jaar onderweg mét en vóór zijn en onze
Dirgelländer Muzikanten.
Dat willen we graag onderstrepen met een
kleine huldiging voor hem, maar ook voor zijn
vrouw Annemie.
Veel leesplezier 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.

Nieuwe kleding...
… voor onze jarige kapel, Die kunnen we nu aan u presenteren.
We zijn er een klein jaartje mee bezig geweest. De leden hebben de voorwaarden kunnen vaststellen waaraan de nieuwe kleding moest voldoen.
Er moesten nieuwe zwarte broeken en rokken komen.
En de hoofdzaak: er moesten nieuwe gilets gemaakt worden; een aantrekkelijk model in een opvallende kleurstelling.
Daarna zijn we met een groepje uit leden en aanhang aan de slag gegaan
om geschikte modellen te vinden en de juiste stoffen voor de gilets zijn uitgezocht. De rest is handwerk.
De gilets komen van de hand van Mia Van Rossum Als vakvrouw heeft zij
mooie handgemaakte en dus unieke hesjes geproduceerd.
Daarvoor zijn we haar erg dankbaar.
Nu komen we de komende jaren weer goed voor de dag.

Nieuwsbrief voor de Vrienden van de Dirgelländer

1

Dirgelen Nuujts Extra
55 jaar

Henk Stortelder
55 jaar lid!

Proficiat voor onze
langjarige leden:
Henk,
Jo, Jos en Karel.

Omaggio …
… dit keer voor natuurlijk voor onze super-jubilaris Henk Stortelder.
Sinds de oprichting van de kapel in 1964 is Henk al erbij.
Dat betekent een 55-jarig lidmaatschap van de Dirgelländer Muzikanten.
Henk is in het begin slagwerker bij de Hofkapel van de Steinder Bök.
Wanneer we het fotoboek van het 50-jarig jubileum er op naslaan, zien we
Henk in 1973 op euphonium en bariton. Ook staat er een trouwfoto van
Henk en zijn Annemie in het boek. Wat een carrière!
In die 55 jaar was Henk vele jaren bestuurslid en secretaris; een
functie die hij op zeer nauwgezet uitvoerde.
Henk was het gezicht van de kapel. Bij hem liepen alle lijntjes bij
elkaar. Hij was de contactpersoon naar buiten toe.
Deze PR-functie vervult hij tot de dag van vandaag.
Niemand in onze groep heeft een dermate uitgebreid netwerk.
Henk kent vrijwel iedereen in de kapellenwereld en vrijwel iedereen kent Henk. Daarmee blijft hij zeer waardevol voor ons.
Daarnaast was Henk ook de organisator van diverse reizen van
de Dirgelländer Muzikanten. De anekdotes die hij daarover kan
vertellen spreken boekdelen. Ook van het Dirgelenfeest was Henk
de kartrekker. En nu heeft hij als nieuw doel het mede organiseren van het Steinder Oktoberfest op zich genomen.
Voor Henk geldt: een leven voor de blaasmuziek. Want, naast zijn
lidmaatschap van de kapel is hij ook lid van de Fanfare St. Martinus van Stein.
En een trouw lid ook. Henk laat hoogstzelden verstek gaan.
Wij willen Henk daarom speciaal in het zonnetje zetten en daarnaast ook zijn
vrouw, Annemie. Zij is steeds erg betrokken bij de kapel.
We doen dan ook nooit tevergeefs een beroep op haar bij onze activiteiten.
Voor Annemie dus een grote bos bloemen.
Henk verdient naast lovende woorden natuurlijk ook een tastbaar teken van
zijn 55-jarig lidmaatschap. Hij krijgt een (kleine) gouden bariton als ereteken
voor op zijn gilet; een welgemeende geste van zijn kapel, voor de langjarige
trouwe dienst. Dat ereteken mag hij met trots dragen.
Henk, dank voor al je diensten voor onze groep. We hopen dat we je nog vele jaren in ons midden mogen hebben.
Henk, van harte gefeliciteerd met deze mijlpaal!

Nog meer felicitaties…
… Ja, er zijn nog drie Dirgelländer Muzikanten die we ook even in de schijn-

werpers willen zetten. En wel, Jo Faber en Jos Vranken, onze trompettisten.
Zij zijn allebei sinds 1981 lid en tekenen daarmee voor een carrière van 38
jaar in onze kapel, met hart voor de club.
Nog wel even verwijderd van de 55 jaren maar toch ook een hele prestatie.
Zowel Jo als Jos hebben in het verleden het voorzitterschap bekleed.
Zo is dat nu eenmaal in een kleine vereniging als de onze.
Het houdt niet op bij de repetities en uitvoeringen. Er is altijd veel ander
werk te verrichten.
Dan vermelden we nog Karel Pantus. Hij was er in het begin bij, vierde het
25-jarig jubileum, maar onderbrak zijn lidmaatschap om later weer terug te
keren. Karel is onze muzikale duizendpoot: eerst als bassist en sinds kort op
tenorhoorn.
Jo, Jos en Karel, van harte gefeliciteerd met deze mijlpaal in het 55-jarig jubileumsjaar.
We hopen dat we nog lang op jullie kameraadschappelijke en muzikale inbreng in onze vereniging mogen profiteren.

Jo Faber, Jos Vranken en Karel Pantus (vnlr.)
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Agenda 2019

55 jaar

Zo 26 mei Vriendendag. Nadere info volgt.
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. (Info volgt).
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. (OV).
Za/zo 5 en 6 okt. 7de Steinder Oktoberfest. (info volgt).

Een terugblik, hoogtepunten...

Agenda-aanvullingen volgen.

Zie ook onze webpagina:
.... Tot de hoogtepunten van onze kapel (zo spreken we als leden over ons
orkest: “de kapel”) tellen zeker de vele reizen die samen met onze fans zijn www.dirgellander.nl
gemaakt. Dat is in alle jaren een hele lijst. Laten we beginnen met 2018.
De reis naar het Sauerland van afgelopen september ligt ons nog vers in het
geheugen.
Daarvoor ligt de reis naar Altenau en omgeving in Oberbayern in 2014.
2013 ging het voor de derde keer naar het Oktoberfest in Calella.
In 2012 gingen we voor het eerst naar Altenau, naar het Trachtenen Veteranenfest.
In 2010 reisden we voor de tweede keer naar het Oktoberfest in Calella.
In 2007 waren we voor de eerste keer te gast op het Oktoberfest in Calella
(Spanje)
In 2008 stond een concertreis naar het Kubesfestival in Sobeslav (Tsjechië)
op het programma.
In 2006 reisden we naar het Kreismusikfest in Wachtum (Duitsland)
In 2005 weer een concertreis naar het festival Hraj Kapelo Hraj in Praag
(Tsjechië).
In 2002 bracht een concertreis ons naar Ratiskovice (Tsjechië).
In 1997 gingen we op concertreis naar het Sauerland (Duitsland).
In 1996 reisden we naar Taxenbach (Oostenrijk).
In 1995 de eerste verre reis naar het Carnaval in Calpe (Spanje).
In 1986 maakten we onze opwachting op het jubileumfeest in Bunnen
(Duitsland).
In 1984 togen we naar Löningen (Duitsland) voor het opluisteren van een
Een gulle sponsor heeft een
Jubileumfeest.
partij CD’s laten
In 1976 speelde de kapel op het Jubileumfeest in Bunnen (D)
produceren van onze
…Andere hoogtepunten waren zeker het uitbrengen van cassettes en CD’s.
jubileumuitgave.
De eerste “productie” van de Steinder Hofkapel is de carnavalsschlager “de
Deze zijn dus nu weer te
tuinkabouter” uit 1968; opgenomen bij Johnnie Hoes in Weert.
koop.
In 1989 werd, bij het 25-jarig jubileum, een muziekcassette opgenomen.
Daarna volgde in 1997 de eerste CD: “Veur ôs vrunj”.
In 2009 volgde een demo-CD met twee nummers.
Onze laatste CD “Jubileumklanken” werd uitgebracht in 2014, ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van onze kapel.
Een ander hoogtepunt is het Fotoboek dat ook ter gelegenheid van het 50jarig jubileum werd gepresenteerd. Dit boek brengt de historie van de
Dirgelländer Muzikanten in beeld. Voor Steindenaren een feest van herkenning.

Vrienden van de Dirgelländer...

… Onze fanclub, of eigenlijk meer vriendenclub, begeleidt de Dirgelländer Muzikanten nu al gedurende zo’n 7 jaren. Het begon allemaal met een idee van
Henk Stortelder: een echte fanclub oprichten.
Dat idee landde meteen goed bij de kartrekkers: Jan Smeets, Harrie Stijnen
en Nick Snackers. Zij namen de uitdaging aan.
Sinds die tijd zijn de Dirgelländer Muzikanten en hun Vrienden van de Dirgelländer onafscheidelijk. Bij optredens zien we steevast een groep aanhangers van
onze kapel. Ook bij diverse busreisjes naar optredens zijn onze Vrienden er
steeds bij.
Het bestuur van de Vrienden steekt regelmatig de handen uit de mouwen.
Zo organiseren we al jaren samen het schitterende Steinder Oktoberfest,
dat groeit en bloeit.
Vanaf het begin vieren we jaarlijks een fanclubdag: de Vriendendag.
Altijd een goed bezocht feest dat rond een thema wordt georganiseerd.
Dan wordt ook de “Fan van het Jaar” uitgeroepen, evenals de “Dirgelländer
van het Jaar”. Maar zijn er ook andere activiteiten.
Inmiddels zijn er een drietal goed bezochte, gezellige muziekavonden georganiseerd met als gast Paul van Loo.
Daarnaast is er twee keer een reis geweest naar de Weihnachtsmarkt op
Schloss Merode (D). De laatste keer was op 22 december vorig jaar.
Nieuwsbrief voor de Vrienden van de Dirgelländer
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7 jaren Dirgelen Nuujts...
… Ja, ook dat is vermeldenswaardig. Onze vriendenclub bestaat al 7 jaren.
Bij de oprichting is afgesproken dat we om de drie maanden een info-blad
zouden uitgeven met nieuwtjes en weetjes over onze blaaskapel,
de Dirgelländer Muzikanten en over blaasmuziek. Dit is feitelijk uitgave 29.
De eerste uitgave van Dirgelen Nuujts was in maart 2012.
In de loop van de jaren zijn er nieuwe rubrieken bij gekomen.
De opmaak is aangepast.
Dit jaar komen er voor het eerst advertenties in Dirgelen Nuujts.
Terugkijkend in Nummer 1 zien we een volle agenda met optredens.
En, dat we van 3 t/m 6 augustus een concertreis zouden maken naar Altenau in
Oberbayern, waar we uitgenodigd waren voor een optreden in de grote tent bij
het Trachten- und Veteranenfest.
Net als de reis naar het Sauerland afgelopen zomer, werden we toen ook begeleid door een schare aan fans. Wat dat betreft is er nog steeds een even groot
enthousiasme. Toen ging het ledenaantal richting de 60. Maar nu, begin 2019,
zijn er zo’n 200 (!) leden van onze fanclub, de Vrienden van de Dirgelländer.
Welke andere kapel kan daarop bogen?
Daarom ook een woord van dank aan u, onze trouwe fans en bezoekers.
Dank omdat u er bent voor ons en onze muziek.
Want publiek is een drijfveer voor ons orkest. Zeker wanneer we ons enthousiasme voor onze muziek kunnen laten overspringen op onze bezoekers.

Hoe het begon, en verder...

De eerste foto van de
Steinder Hofkapel,
gemaakt in 1964.
Achter v.l.n.r.
Ad Rovers,
Piet Smeets,
Math op ‘t Broek,
Chris Parren.
Voor v.l.n.r.
Tjeu Cremers,
Theo Pantus,
Herman van Mulken,
Henk Stortelder,
Maria Claassen-Soons,
Karel Pantus,
Martin Claassen,
Pie Goossens,
Jan Wolffs.

Samenstelling
Dirgelen Nuujts:
Peter Notten
Dit keer zonder
Henk Stortelder

... Bij een jubileum hoort ook een stukje verenigingsgeschiedenis.
1964 is het geboortejaar van de Dirgelländer Muzikanten. De carnavalsvereniging Steinder Bök wilde graag een hofkapel die hun bij activiteiten zou begeleiden. Daarmee werd onze kapel feitelijk in het leven geroepen; toen met de naam Steinder Hofkapel. Zie de foto hiernaast.
Wie kent de namen en gezichten nog?
Wat volgde waren vele optredens o.a. in de feesttenten tijdens de jaarlijkse feestmarathons van de Steinder Bök. Daar traden beroemde orkesten op van gevierde namen uit de muziekwereld: James Last, Hasy
Osterwald, Max Greger, Kai Warner.
In de feestprogramma’s speelde de Hofkapel mee, en het repertoire
werd al snel uitgebreid met muziek van James Last en later ook Ernst
Mosch. Resultaat was, dat de kapel steeds vaker gevraagd werd voor
optredens buiten het carnavalsseizoen en buiten Stein. Daarmee dekte de
naam Steinder Hofkapel niet meer de lading. In 1979 werd, na een prijsvraag,
gekozen voor de naam Dirgelländer Muzikanten, naar de naam van het buurtschap “Dirgelen” in Stein.
Eind negentiger jaren werd de weg ingeslagen naar de Tsjechische blaasmuziek en aan de bezetting werden twee klarinettisten toegevoegd.
Vanaf 2007 is er ook een zangduo. Daarmee heeft de kapel de bezetting om
origineel Tsjechische muziek te vertolken.
Natuurlijk kende de kapel naast pieken ook dalen, maar het typeert de motivatie onder de leden dat steeds weer de weg omhoog kon worden gevonden.
Dat geldt natuurlijk ook voor de muzikale ontwikkeling van de groep.
Gezien de steeds volle agenda van optredens zijn de Dirgelländer Muzikanten
nog altijd graag geziene gasten op feesten en muziekfestivals.
De Dirgelländer Muzikanten ,55 jaar, en nog steeds springlevend!

Fine…
… Tot slot past hier een welgemeend DANK JE WEL, in hoofdletters, aan allen
die ons steeds ondersteunen: onze gulle sponsoren; onze invallers, die ons orkest waar nodig aanvullen; de vrijwilligers die ons met raad en vooral daad bijstaan bij onze evenementen; de andere verenigingen uit Stein, waar we goed
mee kunnen samenwerken; Patrick en Jacqueline Debie en hun team van Brasserie Merode, waar we wekelijks te gast zijn voor onze repetitie; onze partners
en families, voor hun support; de organisatoren van muziekevenementen, die
ons steeds weer weten te vinden voor onze muzikale bijdrage.
Kortom, een DANK JE WEL aan allen die ons een warm hart toedragen en klaar
staan om ons te helpen waar maar nodig.
Zonder deze steun zou onze kapel, de Dirgelländer Muzikanten, zeker niet deze
lange geschiedenis hebben kunnen schrijven. Daar zijn we trots op.
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