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Dirgelländer Muzikanten Stein
De opmaat ... van nummer 17
Uw Dirgelländer Muzikanten brengen u weer nieuws
met Dirgelen Nuujts nummer 17. Wij zijn inmiddels
bezig aan het vijfde jaar van ons infoblad. In het eerste kwartaal van 2016 was het minder druk voor de
Dirgelländer Muzikanten. Dat is in deze periode altijd
zo. Deze tijd gebruiken we normaal gesproken voor
het instuderen van nieuwe muziek die door de muziekcommissie is uitgezocht. Maar ook, voor het verfijnen van bekende stukken. De Dirgelländer Muzikanten hebben een nieuwe repetitor, dus is het
ook de gelegenheid om de nieuwe samenwerking op
te bouwen. Dit keer vindt u in Dirgelen Nuujts een
presentatie van Wil de Bruin in Solo voor… Ook brengen we een nieuwe rubriek Omaggio…. waarin we
andere blaaskapellen aan u voorstellen. We presenteren als eerste de “Limburgse Boereblaoskapel”.
In deze uitgave van Dirgelen Nuujts vindt u
natuurlijk ook weer bekende rubrieken. In de
rubriek Op de bühne… passeren de afgelopen
optredens nog eens de revue. Dit keer in Op
de Pupiter… een bijzonder componist en uitgever. In de Agenda… vindt u onze aanstaande
optredens. Er is de komende tijd weer een en
ander te doen bij uw Dirgelländer Muzikanten.
Veel leesplezier gewenst met nieuws van uw
Dirgelländer Muzikanten in nummer 17 van uw
Dirgelen Nuujts.

De contactpersonen 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
 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
IBAN nummer
NL92RABO0167754467
t.n.v. J.H. Stijnen
o.v.v. Vrunj Dirgelländer.
U bent dan altijd op de
hoogte van het nieuws van
de Dirgelländer Muzikanten.

Naar Merselo met de bus...

… op zondag 10 april reizen we met onze Vrienden van de Dirgelländer naar
Merselo voor een optreden op Rob’s Blasmusik im Frühling. De contactpersonen van De Vrienden hadden het plan om een bus te organiseren. Dat
hadden ze dus goed ingeschat. De animo om mee te reizen is overweldigend.
Al vlug waren er meer intekeningen dan plaatsen in de bus. Dat is dus een
dubbeldekker geworden. Zo hoeven we niemand teleur te stellen. Het muziekprogramma mag er trouwens ook zijn: Muzicanka uit Hout-Blerick vanaf
13.00 uur, Blech Bizarr uit Ophemert om 14.45 uur en de Dirgelländer Muzikanten vanaf 16.30 uur. Een leuk idee is ook, dat we de trip afsluiten met een
gezamenlijk etentje in Brasserie Merode. Daarmee wordt het beslist een
mooie dag met blaasmuziek en een gezellige afsluiting. We vertrekken om
11.00 uur vanaf Brasserie Merode. We verheugen ons al op een gezellige
middag met blaasmuziek in Merselo en het etentje in Brasserie Merode.

Nieuwsbrief voor de Vrienden van de Dirgelländer
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Solo voor...

Repetitor Wil de Bruin aan
het werk op onze Nieuwjaarsbijeenkomst

… Sinds oktober 2015 is Wil de Bruin onze nieuwe repetitor. Dat hebt u al
kunnen beleven bij ons optreden op de Nieuwjaarsbijeenkomst. Wil stelt zich
in deze “SOLO voor…” nu persoonlijk aan de lezers voor.
“Ik ben geboren in Urmond en opgegroeid in café “’t Hetzendael”. Pap speelde solo-klarinet, sax-sopraan en sax-tenor in Obbicht, Berg en Urmond. In
1979 won hij met de Hetzendaeler Muzikanten de blaastest in Kerkrade.
Muziek zit bij mij dus in de familie. Thuis waren diverse muziekstijlen te horen: in de woonkamer de Black Dyke Band, Ernst Mosch of de Viller Spatzen;
op een slaapkamer James Last. Van opa (Willem van Pitte) kreeg ik de eerste muzikale brokken met de paplepel ingegeven.
Rond mijn 8e ben ik begonnen met solfège-les bij fanfare St. Martinus in
Urmond, gevolgd door muziekles op de cor bij Jo Cosemans. Elke woensdagmiddag gingen we bij opa oefenen. Na een half jaar werd besloten dat bügel
toch meer geschikt zou zijn en dit werd “mijn” instrument. Hierbij denk ik
aan de behaalde bekers van de solistenconcoursen in Geulle en Neerbeek,
later de successen met diverse solo’s bij de fanfare en Brassband Limburg.
Velen zullen me kennen als rasecht muzikant die niet zonder de nodigde dagelijkse portie muzikaal vertier kan. Ik heb bij diverse verenigingen (harmonie, fanfare, brassband en kapel) gespeeld en uitgeholpen, partijrepetities
gegeven, een jeugdfanfare opgericht en nieuwelingen ondersteund in muziekeducatie.
Na 29 jaar fanfare werd mijn animo minder en ben ik overgestapt naar de
wereld van kapellenmuziek. Hier beleef ik veel plezier aan en ik tracht dit
over te brengen op het publiek. De bügel/flügelhorn hang ik nog lang niet
aan de wilgen!
Sinds 2008 ben ik lid van blaaskapel Holand’anka en ik speel de 1e flügelhorn-partij. Op het eerste beoordeelde optreden in Tsjechië viel me de publieksprijs van beste solowerk ten deel.
In 2013 mocht ik met de Dirgelländer Muzikanten mee op concertreis naar
Calella (S), samen met mijn vrouw Nicole. Dit was een zeer mooie ervaring.
Afgelopen oktober ben ik door het bestuur benaderd om de repetities op
donderdagavond te leiden. Hier heb ik niet lang over gedacht, omdat ik al
geruime tijd rondliep met het idee om hier invulling aan te geven. Ik ben blij
dat de Dirgelländer Muzikanten me deze mogelijkheid bieden en ik hoop op
een verdere, gezonde en prettige muzikale samenwerking. “

De

In WZC Hagerpoort komen
onze trompettisten en
flügelhornisten goed voor
de dag.

Samenstelling
Dirgelen Nuujts:
Peter Notten
Henk Stortelder

Dirgelländer Muzikanten

… In het eerste kwartaal van 2016
waren de Dirgelländer Muzikanten te
horen op de onderstaande optredens.
… zaterdag 9 januari op onze traditionele Nieuwjaarsbijeenkomst in Brasserie Merode. Het was een
gezellige ontmoeting met De
Vrienden waarvoor wij speciaal een uurtje speelden onder leiding van onze nieuwe
repetitor Wil de Bruin. De
groep was dit jaar niet zo
groot als gewend, maar dat
kan liggen aan het feit dat
door het vroege Carnaval
veel andere activiteiten
plaats vonden.
… zondag 17 januari waren
de Dirgelländer Muzikanten
paraat in MFC De Grous bij het Nieuwjaarsconcert. Het was voor het eerst
dat we mee konden werken aan deze
gelegenheid. In het programma speelden we afwisselend met Mandolineorkest The Strings.
Daarna was de bühne voor ons. Het
publiek beantwoordde onze muziek
met het nodige applaus. Jammer alleen, dat het programma vóór ons optreden al 45 minuten was uitgelopen.
… zondag 6 maart waren we te gast in
WZC Hagerpoort in Amby. Het was

Nieuwsbrief voor de Vrienden van de Dirgelländer

op de Bühne …

voor het eerst dat de Dirgelländer
Muzikanten hier van zich konden laten horen. Ondanks of dankzij het regenachtige weer zat de grote ontmoetingsruimte vol met bewoners en familieleden, maar ook onze trouwe
fans waren present. Het is steeds
weer fantastisch om mee te maken
hoe de bewoners zich amuseren met
onze muziek. Menig dansje werd gedraaid en ook werd stevig meegezongen, bijvoorbeeld op Rosamunde. Een
zeer geslaagde middag.
… zondag 20 maart was WZC Orbis/Glana, Odilia plaats van handeling. Optreden in Odilia is feitelijk al
een traditie geworden. Ook hier zat
de zaal vol met enthousiaste bewoners en familie, maar ook met fans en
aanhang. Onder het thema “begin van
de lente” werd gesjunkeld en gezongen. Het was wel even wennen aan
de entreeprijs die Odilia vraagt, maar
dat kon de pret niet drukken. Daarmee beleefde iedereen een plezierige
middag; ook wij als Dirgelländer Muzikanten zelf. Speciaal voor Kees en
Annie Paulissen speelden we Stara
Lipa. Ook enkele van onze nieuwe
nummers kwamen op de pupiter. Ook
een goede opstap voor het optreden
in Merselo op 10 april.
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Agenda 2016
zo. 10 april Rob’s Blasmusik im Frühling in Merselo, 16.30 – 18.00 u.
(Busreis, zie elders in dit nummer)
zo. 29 mei Kapellenfestival Hölter Jonge, Merkelbeek. 13.30—15.00 u.
do. 16 juni Rabo Clubkas Campagne Kasteel Limbricht, avond. (ov)
zo. 19 juni Ponderosa Kotem (B) 15.00 – 18.00 u.
zo. 26 juni Café De Witte Börstel Meers. 14.00 – 17.00 u.
zo. 28 aug. K&S Dirgelenfeest. Nadere info volgt.
zo. 04 sept. Vriendendag. Nadere info volgt
za. 08 okt. 4e Steinder Oktoberfest, Nadere info volgt.
za. 22 okt. Musikabend Kinzweiler. Nadere info volgt.
za. 12 nov. Bond Hart- en Vaatziekten, Brasserie Merode 15.30 u.

Droevig bericht...
Dit keer helaas in dit “Dirgelen Nuujts” een droevig bericht.
Twee leden van de Vrienden van de Dirgelländer zijn ons onlangs ontvallen.
Op 14 december 2014 overleed Leny Notten-Hanssen, moeder van secretaris, Peter Notten.
Op 11 maart 2016 overleed Netteke Vranken-Martens, moeder van voorzitter Jos Vranken.
We zullen hen, als betrokken “Vrienden van de Dirgelländer”, missen.
Beider families wensen wij veel sterkte toe bij dit verlies.
Namens de contactpersonen van de Vrienden van de Dirgelländer,
Harrie Stijnen.

Agenda-aanvullingen volgen.
Zie ook onze webpagina:

www.dirgellander.nl

Omaggio …
… Onder dit muzikale begrip presenteren we onze nieuwe rubriek. De Blaaskapellen uit onze omgeving brengen we zo een “hommage”, een eerbetoon.
Dankzij de inzet van onze collega-kapellen is de blaasmuziek zo populair.
De Limburgse Boereblaoskapel (een échte boerenblaaskapel) is een gezellige
kapel uit Genhout die zich heeft toegelegd op Tsjechische blaasmuziek en
Egerländermuziek. De kapel ging van start in januari 2006 en viert dus dit
jaar haar 10-jarig bestaan; met een 3-daags feest!
De kapel telt momenteel 16 leden, waaronder zangduo Annie & Rens. Muzikaal leider is klarinettist Hans Hambuckers, die ook al bij de Dirgelländer
Muzikanten uithielp in Partij-Wittem.
Bij optredens worden de nummers luchtig en met humor aangekondigd,
met korte verhaaltjes en "boerenwijsheden". Show en entertainment
vormen een belangrijk deel van elk optreden. De kapel streeft een eigen sound na. Hun outfit met boerenzakdoek en klompjes verwijst ook
al naar de boerenachtergrond. De dames dragen zelfs klompen bij de
optredens. Maar ook met andere attributen wordt dit onderstreept. Zo
staan er bij de evenementen in Genhout historische rode Porsche tractoren bij de ingang en op de bühne ziet men varkens, kippen en zelfs
een kalf. Thuisbasis is ook al een boerderij, bij fam. Senden in Genhout.
Ook op de verzorgde website is de link naar het boerenleven overduidelijk.
Elk jaar wordt een (vroeger zelfs wel twee!) blaasmuziekevenement georganiseerd, het “Boereblaosfestijn”, op de 3e zondag van september, waar
de Dirgelländer Muzikanten ook al optraden. Maar ook andere spontane evenementen zijn georganiseerd, zoals het “Boerebal” in Genhout, waar de Dirgelländer Muzikanten optraden. Dat betekent nogal wat aan voorbereiding
en uitvoering. Een zeer actieve club dus.
In het najaar van 2014 heeft De Limburgse Boereblaoskapel haar eerste CD
(16 nummers) gepresenteerd. De CD draagt de toepasselijke titel “Effe de
wei op”.
Onze relatie met de “boeren” is vriendschappelijk. Zo was Boer Albert Crapels dit jaar op bezoek bij onze Nieuwjaarsbijeenkomst. Wij, de Dirgelländer
Muzikanten, bezochten laatst hun optreden in Meers.
Én, we delen een muzikant; Carool Frantzen is zowel bij “de Boeren” als bij
de Dirgelländer Muzikanten lid.
Overigens waren meerdere leden van “de Boeren” eerder al bij de Dirgelländer Muzikanten actief als vervanger of zelfs vroeger als lid. We noemen dan
Ron Simons, Frans Senden, Peter Heugen en Hans Hambuckers.
De “Limburgse Boerenblaoskapel” een orkest met karakter en een verrijking
van ons Limburgse muzikale landschap.
Nieuwsbrief voor de Vrienden van de Dirgelländer

Het 4e Steinder Oktoberfest
is dit jaar op zaterdag
8 oktober in Brasserie
Merode in Stein.
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Nieuwe banner voor de

Dirgelländer Muzikanten ...

… Bij onze optredens presenteren we onze naam met banners die moesten
worden opgeplakt of anderszins bevestigd. Vaak gaf dat problemen met vallende doeken of lelijke plakbandstroken in het zicht. Ontwerper John Baggen
heeft nu een zgn. Rollbanner voor ons ontworpen; een doek met een mechanisme dat zelf blijft staan. Het ontwerp is ontleend aan de hoes van onze CD
en ziet er prachtig uit. Het is snel op te zetten en weer op te rollen. En nog
groot ook. Zo ziet iedereen onze naam: de Dirgelländer Muzikanten.
John, bedankt voor je bijdrage aan onze PR.

Op de pupiter...

Alexander Pfluger,
componist en uitgever

... …Dit keer weer een muziekuitgeverij: Alpensound, van componist Alexander Pfluger, sinds 1999 gevestigd in Pforzen in de Allgäu (D). Alexander Pfluger begon zijn muzikale loopbaan in 1981 als trompettist in de plaatselijke
kapel in Kaufbeuren en later bariton en Es bas bij o.a. OAL-Express (Allgäu
Power) en Hudndudl Jazzband (wat vindt u van de naam?). Van 1993 tot
1997 was Pfluger baritonist bij het militair orkest Gebirgsmusikkorps 8 van de
Gebirgsjäger in Garmisch-Partenkirchen. Hij werkte daar samen met enkele
muzikanten uit het ons bekende Altenau. In 1994 stichtte Pfluger de band
"Die Schwindligen 15" die we destijds ook in de tent in Altenau hebben gezien
en gehoord. Inmiddels hebben zij al 15 CD’s opgenomen. Talrijke composities
van zijn hand zoals "Abel Tasman" en Steephanspolka" (n.a.v. de dood van
een vriend) drukten hun stempel op de blaasmuziekwereld. Maar er zijn intussen al veel meer werken van Alexander Pfluger populair geworden: Egerländer Traum, Domi Adventus, Bodensee Polka, Egerländer Herzklopfen,
Böhmisch soll es klingen, etc.; vaak te horen op feesten en op de traditionele
Sonntagskonzerte in Zuid Beieren. Daarnaast verscheen onlangs het boek
“Böhmisch mit Herz” dat hij schreef samen met zijn vriend, componist Holger
Mück. De uitgeverij werkt samen met succesvolle bekende orkesten zoals Die
Schwindligen 15, Orchester Holger Mück, Kinzbach Musikanten, Quattro Poly,
Die Jungen Pfaffenwinkler, Anton Gälle und seine Scherzachtaler Blasmusik,
en presenteert daarmee kwalitatief hoogstaande muziek. Naast originele
composities biedt men ook traditionele Böhmisch-Mährische blaasmuziek, solowerken, marsen en geselecteerde CD’s met blaasmuziek aan.
Opmerkelijk is de serie “Young Stars”, Blasmusik for Kids, waarbij de uitgeverij speciaal voor de jonge muzikale aanwas, passend muziekmateriaal aanbiedt voor alle gelegenheden. Goed dat zich een uitgever voor de categorie
aankomende muzikanten interesseert. De titels daarvan zijn verder vaak opmerkelijk: Jugendträume, Transformers (mars) of SMS Polka.
Wellicht dat Alexander Pfluger ook het repertoire van uw Dirgelländer Muzikanten zal aanvullen. Wie weet. Onze muziekcommissie zoekt voortdurend
naar nieuw repertoire voor de Dirgelländer Muzikanten. Tip: via de website
van Alpensound Musikverlag kunt u blaasmuziekfragmenten beluisteren .

Staccato...

In Orbis Glana, Odilia

Hebt u het mooie fotoboek van de Dirgelländer Muzikanten al?
50 Jaar Dirgelländer Muzikanten zijn daarin in beeld gebracht.
Voor € 10 krijgt u het boek bij Jack van Rossum of Henk Stortelder.
Het K&S Dirgelenfeest wordt dit jaar gehouden op 28 augustus
Het 4e Steinder Oktoberfest is op zaterdag 8 oktober.
De plannen daarvoor zijn al in gevorderd stadium. Later daarover meer.
Op 13 december was er een gezellig uitstapje naar Merode (D).
We bezochten de mooiste Weihnachtsmarkt van Nordrhein-Westfalen.
Op 9 januari was onze gezellige jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst.
Op 10 april a.s. reizen we per bus naar Merselo.
We vertrekken om 11.00 uur vanaf brasserie Merode.
In Merselo kunnen we genieten van een heerlijke middag blaasmuziek.
Na terugkeer eten we samen als afsluiting in Brasserie Merode.
Het wordt beslist een gezellig uitstapje.
De Oberländer Bua’m (Alsdorf) willen weer een muziekavond organiseren.
Mogelijk reizen we net als vorig jaar weer per bus naar Kinzweiler (D).
Dat was vorig jaar een supergezellige avond
U hoort daar z.s.m. meer over.

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 sponsoractie van onze goede
relatie, de Rabobank Westelijke Mijnstreek. Dat is dit jaar al voor de 5e keer!
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. De actie is een prachtig initiatief.
Zo 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 kapel. We hopen ook dit jaar weer op Uw steun. De uitslag van de Rabobank Clubkas Campagne 2016 wordt tijdens het event voor verenigingen en stichtingen op donderdag 16 juni 2016 in Kasteel Limbricht bekend gemaakt. Daarna publiceert
Rabobank de uitslag op haar website. Overigens hebben de Dirgelländer Muzikanten zich ook aangemeld voor een optreden tijdens het event.
De Rabobank heeft voor 2016 besloten om per stem € 4,50 (!) uit te keren
aan de door u gekozen vereniging. Uw stem is voor ons dus geld waard. Feitelijk kunt u ons steunen met 2 stemmen en ons zo € 9.00 kosteloos schenken.
We brengen u nog even in herinnering hoe het werkt!
Alle leden van Rabobank Westelijke Mijnstreek ontvangen vlak voor de stemperiode een bericht met een unieke persoonlijke code waarmee zij kunnen
gaan stemmen voor de Rabobank Clubkas Campagne 2016 .
In de stemperiode die loopt van 13 tot en met 26 april 2016 kunt u via
www.rabobank.nl/wm op de speciaal ingerichte site komen. U kunt in totaal
U steunt ons toch zeker ook
5 stemmen uitbrengen; per club maximaal 2 stemmen.
met uw stem van de
Rabobank Clubkas
De Dirgelländer Muzikanten behoren natuurlijk, zoals elk jaar weer, tot de
Campagne 2016!
aangemelde verenigingen.
U wilt U ons toch zeker steunen; doe dan mee aan de sponsoractie van de
Rabobank Westelijke Mijnstreek via de site rabobank.nl/wm. Brengt u de actie ook onder de aandacht van uw vrienden en bekenden? Wij verheugen ons
op uw steun, want uw stem is voor ons goud waard. Alvast onze hartelijke
dank voor uw steun.
Stem bij de Rabobank Clubkas Campagne op de Dirgelländer Muzikanten en
wij brengen u muzikaal in topstemming.

K&S Dirgelenfeest 2016...

Het K&S Dirgelenfeest is dit

jaar op zondag 28 augustus
… Ja, dat staat ook alweer in de steigers. Zondag 28 augustus a.s. is het zoin Stein.
ver. Na de ervaringen van vorig jaar, de eerste keer zonder tent, gaan we op
Zet u de datum vast in uw
de zelfde voet verder. Nieuw voor 2016 is dat het programma een aanpassing
agenda?
zal krijgen. We willen graag, samen met de Dirgelländer Muzikanten, vier
blaasorkesten presenteren. Naast Muzicanka zoeken we nog twee andere kapellen. De contacten daarover zijn lopend. Daarover volgt nog nadere informatie. De aantrekkingskracht van het amusementsorkest aan het slot van het
feest was vorig jaar maar matig. Daarom lijkt ons de overstap naar een echt
Kapellenfestival een logisch keuze. Ook de eindtijd willen we vervroegen. Vorig
jaar was het in het laatste uur voor het slot al stil aan erg rustig geworden in
de zaal. Dit experiment zullen we weer goed evalueren en er de besluiten voor
2017 op baseren. Natuurlijk hopen we weer vele Vrienden en Vriendinnen te
ontmoeten op zondag 28 augustus a.s.. Graag tot dan.

Contributie 2016...
Beste Vriendinnen en Vrienden van de Dirgelländer, het nieuwe clubjaar is
weer begonnen. Hebt u de contributie nog niet betaald, maak dan s.v.p.
€ 10,= over naar IBAN nummer NL92RABO0167754467 van De Vrienden
van de Dirgelländer. Alvast onze dank daarvoor.
De contactpersonen.

Fine…

Dirgelen Nuujts

het nieuwsblad van de

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

Tot slot nog. 2016 is al weer een eind op weg en de Dirgelländer Muzikanten
zijn weer goed uit de startblokken gekomen. Onze agenda voor 2016 loopt al
aardig vol. Er zitten ook een aantal nieuwe optredens bij. Houd ook onze website in de gaten: www. Dirgellander.nl.
Voor de komende tijd is vooral het uitje naar Merselo vermeldenswaardig.
De Dirgelländer Muzikanten met hun Vrienden op pad voor een gezellige
middag. Hopelijk tot zien bij (een van) onze activiteiten.
Uw Dirgelen Nuujts nummer 18 verschijnt eind juni 2016.
Nieuwsbrief voor de Vrienden van de Dirgelländer
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