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De opmaat ... van nummer 26
Hier is weer nieuws van uw Dirgelländer Muzikanten

met Dirgelen Nuujts nummer 26, voor u, onze trouwe
fans. We kijken terug op ons drukke tweede kwartaal
van 2018; Mierlo, Merode (D), MeifeStein, Schutterij
St. Joseph, Dieteren, Kotem (B); die optredens hebben we allemaal al gehad. En hoe! Twee keer met de
bus: naar Mierlo en naar Merode (D). Over de Sauerlandreis....kunnen we nog informeren. H et
mooie resultaat van de Rabo Clubkas Campagne…
kunt u lezen. Verder treft u de informatie over het
Dirgelenfeest 2018… en over het 6de Steinder Oktoberfest... aan. I n deze uitgave van Dirgelen Nuujts vindt u natuurlijk ook weer bekende
rubrieken. In de rubriek Op de bühne… kijken
we terug op de afgelopen optredens. In het
bijzonder op het bezoek aan Schloss Merode
(D)… In Op de Pupiter… presenteren we
weer een bijzonder componist. In de rubriek
Omaggio… dit keer Blaaskapel Štěsti uit Boxmeer. Het blijft voorlopig nog druk. In de Agenda…
vindt u onze optredens.
Verder zijn er wisselingen in het Bestuur…,
waarover we u graag informeren. Op de laatste
bladzijde treft u onze flyer voor het Dirgelenfeest aan. Er is in de komende tijd dus weer
veel te doen bij uw Dirgelländer Muzikanten.

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
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.

Vriendendag...

… Op zondag 24 juni vierden de Dirgelländer Muzikanten samen met De Vrienden van de Dirgelländer hun jaarlijkse Vriendendag.
Op de sjöttewei van Schutterij St. Joseph was alles in gereedheid gebracht
voor een geslaagde en spannende middag. Om 14.30 uur klonken de eerste
schoten op de vogel. Maar, het duurde nog wel vier uren voor de vogel viel.
Louis Doek kon met een welgemikt schot de spanning doorbreken en streek de
koningseer op. Verder werd Lea Dörenberg uitgeroepen tot fan van het jaar en
John Weusten tot Dirgelländer van het jaar. Proficiat allebei.
Vanaf 16.00 uur konden de aanwezige fans genieten van de muziek van de
Dirgelländer Muzikanten. Ondertussen waaiden de geuren van de barbecue al
over het veld. Dat was smullen geblazen.
De mensen van de schutterij hadden alles fantastisch voor elkaar. Fijn, dat we
met onze Vrienden van de Dirgelländer zo’n gezellige middag konden vieren.
Daarvoor willen we natuurlijk ook dank zeggen aan de organisatoren Jan, Harie
en Nick.

Nieuwsbrief voor de Vrienden van de Dirgelländer
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Omaggio …

Blaaskapel Štĕsti

uit Boxmeer.

… dit keer voor Blaaskapel Štĕsti uit Boxmeer, net over de Limburgse grens.
Al heel wat jaren was het een stille droom van Andy Marti (trompettist) en
Kim van de Voort (es-klarinettiste) om een eigen blaaskapel op te richten,
met mensen die ook helemaal gek zijn van de Tsjechische blaasmuziek. We
herinneren ons nog de uitzending van “Wunderbar” op L1 radio in 2008,
waar Kim een oproep deed om muzikanten te werven. En, met succes.
Met Štĕsti is die droom werkelijkheid geworden. Overigens, Štĕsti is het Tsjechische woord voor geluk!!
Muzikanten die er net “iets” extra’s voor willen doen.
Dat zijn vaak toch de muzikanten die deze muziek net
iets anders aanvoelen en daardoor ook weten hoe deze
muziek gespeeld dient te worden. Blaaskapel Štĕsti
streeft ernaar om in hun muziek, de typische Tsjechische “drive” of interpretatie te spelen en dat kan alleen
met de juiste mensen en op de juiste manier van repeteren. Sinds 2010 is de muzikale leiding in handen van
Henri van Breugel, die deze taak met veel overgave
en enthousiasme vervult.
Blaaskapel Štěsti speelt instrumentale tsjechische muziek en kiest voor het repertoire graag uit het grote
aanbod van prachtige nummers van oa. Prajka, Kubes,
Ondrusek, Kamenik en Prochazska. Soms met een uitstapje naar de andere
kant van de Tsjechische grens, want ook in Oostenrijk kennen ze de typische
Tsjechische drive, zoals je kunt horen in de arrangementen van Zsivkovits en
Servit. De lat ligt op een dermate hoog niveau dat de elf muzikanten (drie
dames en acht heren) wel het beste naar boven moeten halen.
En dat is zeker te horen: Blaaskapel Štĕsti laat de Tsjechische muziek schitteren in onze zuidelijke blaaskapellenwereld. Ze zijn graag geziene en gehoorde gasten op blaaskapellenfestivals tot zelfs in Tsjechië.

De

Op de trappen van
Schloss Merode (D)

Dirgelländer Muzikanten

… In het drukke tweede kwartaal van
2018 waren de Dirgelländer Muzikanten te horen op deze optredens:
… zondag 8 april in Mierlo bij blaaskapel Böhmische Freunde. Samen met
De Vrienden ging het per bus naar
Mierlo. Daar speelden we vooral voor
ons eigen publiek. Hoogtepunt was
het optreden van de Böhmische
Freunde onder leiding van Guido
Henn. De dag werd afgesloten met
een lekkere brunch.
… zaterdag 21 april ging het weer samen met De Vrienden met de bus
naar Merode (D). Tijdens de British
Flair speelden we er op de binnenplaats van het kasteel, ter gelegenheid van de presentatie van het Merodebier dat door brouwerij De
Fontein in Stein was gebrouwen. Prins Charles-Louis tracteerde alle Steindenaren o.a.
op een lekkere pot Merode
Blanche, witbier. De sfeer op
de Britse markt was opperbest. Met onze muziek konden
we de bezoekers bij schitterend weer goed amuseren.
… zondag 6 mei speelden we
op het druk bezochte MeifeStein in Oud-Stein. Weer deed
de zon haar best en ook hier
was een beste sfeer.
… zondag 20 mei waren de Dirgelländer Muzikanten paraat op de sjöttewei
van Schutterij St. Joseph in Stein.

Nieuwsbrief voor de Vrienden van de Dirgelländer

op de Bühne …

Ook hier mochten we veel Vrienden
begroeten. Tijdens het koningsschieten
speelden we voor een talrijk publiek in
de open lucht. De schoten van de buks
gaven bijna het ritme van de muziek
aan. Heerlijk weer, een heerlijke locatie, een heerlijke middag.
… zaterdag 2 juni waren we weer te
gast bij een schutterij; dit keer in Dieteren. Ook hier werd geschoten om de
koningseer. Wij trakteerden het publiek
op fijne muziek. Na afloop van het optreden konden we met de Dirgelländer
en aanhang zelf op de vogel schieten.
Leuk idee en best spannend. Sophie
Pantus schoot de vogel af, werd onze
schutterskoningin en kreeg een prachtige medaille. Proficiat Sophie.
… zondag 3 juni speelden we ons traditionele optreden in Kotem (B) bij Café
Ponderosa. Daar zaten talrijke bezoekers op het zonnige terras. De Dirgelländer Muzikanten speelden vanaf de
bühne op de trailer drie blokken voor
een enthousiast publiek. “Biej Jètje” is
inmiddels een vast punt in onze agenda geworden. Wij, en blijkbaar ook onze aanhang, verheugen ons daar al
weer op.
… zondag 24 juni was de jaarlijkse
Vriendendag. Alweer waren we bij
Schutterij St. Joseph in Stein te gast,
waar we samen met onze fans feest
vierden. Als vanouds konden we onze
fans ook op anderhalf uurtje muziek
trakteren. Zie blz. 1.
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Agenda 2018
Zo. 26 aug. Dirgelenfeest. Brasserie Merode Stein. Vanaf 13.00 uur.
Vr. t/m ma. 7 t/m 10 sept. Concertreis Sauerland. Zie verder.
Zo. 30 sept. Jaarmarkt Meers (ov).
Za.6 en zo. 7 okt. Het 6de Steinder Oktoberfest. Info, zie verder.
Zo. 14 okt. Oktoberfest Sittard, Brauhaus. 12.30 - 14.30 uur.
Zo. 21 okt. Zonnebloem, Elsloo. Vanaf 14.00 uur (besloten).
Zo. 28 okt. Polkafest Reuver, 16.00 - 17.00 uur.
Zo. 2 dec. WZC De Moutheuvel Stein, 14.30 - 16.00 uur. (OV).

Naar Merode (D)...
...Drukke tijden voor de Dirgelländer Muzikanten en hun fans.

Agenda-aanvullingen volgen.
Zie ook onze webpagina:

www.dirgellander.nl

Net als vorig jaar waren er in dit kwartaal twee busreizen; naar Mierlo en
naar Merode (D).
Vooral het bezoek aan Schloss Merode was de moeite meer dan waard.
Rond het kasteel aan de voet van de Eifel was een groot evenement georganiseerd: de British Flair. Dat trekt vanzelf veel publiek. Maar, de
prinselijke familie Von Merode had nog een extraatje in petto, in de
vorm van het presenteren van het zgn. Merode Bier. Dit bier, gebrouwen door brouwerij De Fontein in Stein werd op zaterdagmiddag 21 april ten doop gehouden op de binnenplaats van het mooie
Schloss Merode. Bij bier uit Stein hoort natuurlijk muziek uit Stein;
zo vonden ook de Merodes. Daarom klonken rond het tappen van
het gerstenat de tonen van de Dirgelländer Muzikanten. Voor ons
orkest een eervol optreden; een geweldige gewaarwording.
Voor onze fans was het ook een fantastische middag bij schitterend
weer op een sprookjesachtige locatie tijdens een leuk evenement.
Wij hopen dat we onze relatie met de Familie Von Merode verder in
stand kunnen houden. Ook gaan we op zoek naar mogelijkheden
om tot een uitwisseling te komen met wederzijdse verenigingen.
De Gemeente Stein ondersteunt deze activiteiten van Steinse
verenigingen. We gaan er van uit dat hier nog een vervolg op komt.
Wat dat betreft nemen De Vrienden van de Dirgelländer alvast het initiatief:
*In december wordt waarschijnlijk door de Vrienden van de Dirgelländer
een busreis georganiseerd naar de Weihnachtsmarkt op Schloss Merode.
We houden u op de hoogte.

Prins Charles-Louis
de Merode wordt door Nelly
in de bloemetjes gezet

Dirgelenfeest 2018...
… Ja, zover is het weer bijna. Zondag 26 augustus a.s. presenteren we u ons
jaarlijkse blaaskapellenfestival. Om 13.00 uur bijten uw Dirgelländer Muzikanten het spits af. Daarna spelen nog 3 orkesten voor u: de Maasgalmkapel
uit Kessenich (B), Blaaskapel Einfach Böhmisch uit Blerick en de Böhmische
Freunde uit Geldrop. Elke kapel vult anderhalf uur van het muziekprogramma.
Al met al is het muzikale aanbod van hoog niveau en met voldoende variatie.
We zijn natuurlijk weer te gast in onze thuisbasis Brasserie Merode, waar zowel de zaal als ook de brasserie en het terras ter beschikking staan.
Wij zorgen natuurlijk ‘s middags voor smakelijke barbecue-gerechten.
Ook is er natuurlijk de traditionele loterij met leuke prijzen.
En, zoals altijd is de entree vrij.
Maar, er is nog meer:

Het Dirgelenfeest is dit jaar
op zondag 26 augustus in
Brasserie Merode, Stein.
U komt toch zeker ook?
Zie ook de flyer op pagina 6.

Nieuw dit jaar: de brunch vanaf 12.00 uur...
Samen met Patrick Debie van Brasserie Merode kunnen we u een heerlijke, uitgebreide brunch aanbieden, voorafgaande aan het muziekfestival.
En dat voor een Vriendenprijsje van € 14,50 p.p..
We serveren U daarvoor een kop soep, warm vlees, divers brood/beleg,
diverse salades, eieren, fruit en koffie/thee onbeperkt tijdens de brunch.
Alles natuurlijk in de hoogstaande kwaliteit van Brasserie Merode.
We denken dat we u daarmee een mooi aanbod kunnen doen.
Geeft u zich wel even van te voren op bij Lea Dörenberg
(lea.dorenberg@ziggo.nl) en maak € 14,50 p.p. over op rekening
NL98RABO0149252870 o.v.v. brunch.
We hopen weer vele Vrienden en Vriendinnen te kunnen ontmoeten op
zondag 26 augustus a.s..
Graag tot dan.
Zie ook de flyer op de achterzijde.
Nieuwsbrief voor de Vrienden van de Dirgelländer

Patrick Debie zorgt voor
een heerlijke brunch

Wilt u mee brunchen?
Geeft u zich op bij Lea
Dörenberg
(lea.dorenberg@ziggo.nl)
Rekeningnr.
NLRABO0149252870
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Op de pupiter...

Antonín Borovicka,
componist, arrangeur en
kapelmeester.

…leggen we dit keer een begaafd “historisch” componist en musicus:
Antonín Borovicka; o.a. bekend van de zogenaamde “Löffel Polka”.
Antonín Borovicka werd geboren op 4 november 1895 in het Zuid Boheemse
Davle aan de Moldau. Hij leerde eerst het vak van pottenbakker van zijn vader, maar tegelijkertijd kreeg hij van de kapelmeester van de dorpskapel les
op tenorhoorn en viool. Op 12-jarige leeftijd speelde de jonge Antonín al als
violist in het harmonieorkest van Frantisek Vilda en boekte er al snel succes.
Met 16 jaar beheerste hij al 5 instrumenten en bewerkte hij pianomuziek voor
blaasorkesten.
In de Eerste Wereldoorlog kwam hij in 1915 in militaire dienst en werd lid van
een regiments-orkest. Vanaf 1917 was hij lid van de militaire kapel van een
regiment aan het front in Triëst en hij ontkwam niet aan het oorlogsgeweld.
Na een verwonding en amputatie van het rechterbeen werd hij in 1918 als
invalide uit het leger ontslagen.
Zijn muzikale carrière zette hij echter enthousiast voort en hij richtte zijn eerste orkest van strijkers en blazers op: Die Moldauer. Deze kapel bleef hij 42
jaar lang trouw als kapelmeester. Ook werkte hij als muziekleraar.
Zoals bij de meeste orkesten heerste bij Die Moldauer toen groot gebrek aan
bladmuziek. Uit nood componeerde Antonín Borovicka eigen werken voor zijn
orkest. Zijn eerste polka met de titel ”Nejhedzci Kontek” werd in 1923 op de
markt gebracht. Deze polka werd later in Duitsland door het orkest Ernst
Mosch und seine original Egerländer Musikanten wereldberoemd onder de
naam “Löffelpolka”, waarbij een muzikant met twee lepels een ritmische solo
speelt. U kent het stuk beslist.
Tegenwoordig zijn de werken van Borovicka vast bestanddeel van het repertoire van bijna iedere blaaskapel. Hij schreef en bewerkte rond de zestig stukken, vooral voor harmonieorkest. Diverse daarvan kennen we uit het repertoire van Ernst Mosch: Gablonzer Perlen, Goldene Trompeten. Maar ook bij de
Dirgelländer Muzikantene liggen enkele van zijn werken regelmatig op de pupiter. Wat dacht u van de Garten Polka en Vyhrávala Kapela.
Antonín Borovicka overleed, 73 jaar oud, in zijn geboortedorp Davla in 1968.

De Rabobank Clubkas Campagne 2018...
Dank voor uw steun met
uw stem van de
Rabobank Clubkas
Campagne 2018!

... deze titel voert de sponsoractie waarmee Rabobank Westelijke Mijnstreek
deelnemende verenigingen steunt. Net als voorgaande jaren waren de Dirgelländer Muzikanten er weer bij. Een oproep aan de leden van de Rabobank Westelijke Mijnstreek publiceerden wij o.a. in nummer 25 van uw Dirgelen Nuujts.
Het resultaat bood ons de Rabobank Westelijke Mijnstreek aan, in haar nieuwe mobiele kantoor op de Markt in Geleen op vrijdag 15 juni. Het totale sponsorbedrag van € 200.000,= werd verdeeld onder 585 verenigingen. 10.132
leden gaven in totaal ruim 50.000 stemmen.
Het resultaat voor de Dirgelländer Muzikanten mag gezien worden:
€ 580,37 Kunnen w ij dankzij de sponsoractie van de Rabobank W estelijke Mijnstreek en uw stemmen tegemoet zien. Een geweldige opsteker.
Maar, niet alleen het financiële resultaat telt. Met 147 stemmen staan we
weer hoog op de ladder naast veel grotere verenigingen. Dat onze vrienden
en sympathisanten ons een dergelijk warm hart toedragen en op ons stemden, geeft ons natuurlijk een fantastisch gevoel. Daarom onze hartelijke dank
aan ieder die ons door zijn of haar stem heeft gesteund en aan natuurlijk gulle gever Rabobank Westelijke Mijnstreek.

Voorstellen nieuwe Oktoberfestkönigin…

Samenstelling
Dirgelen Nuujts:
Peter Notten
Henk Stortelder

… Omdat er geen passende activiteit is om bij aan te sluiten voor het voorstellen van onze nieuwe Oktoberfestkönigin maken we er een aparte feestelijke
avond van, en wel op zaterdag 15 september a.s..
De happening vindt plaats in Café Jacobs (Bie Lies in de Berg) aan de Kruisstraat 1/Ondergenhousweg, vanaf 20.00 uur.
We hopen vele vriendinnen en vrienden op die avond te kunnen ontmoeten, die
samen met ons de nieuwe Oktoberfestkönigin van Stein willen begroeten.
Deze avond krijgt natuurlijk ook een mooi muzikaal tintje door de DJ en het
optreden van het duo Jo en Lisette. Ook zullen we die avond gepast afscheid
nemen van onze Oktoberfestkönigin 2017, Corrola Pepels. Zij heeft met verve
haar rol vervult. Zet u de datum even in uw agenda?
Zaterdagavond 15 september vanaf 20.00 uur.

Nieuwsbrief voor de Vrienden van de Dirgelländer
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6de Steinder Oktoberfest 2018…
… Het 6de Steinder Oktoberfest staat stevig in de steigers. Voor de zesde keer
op rij organiseren de Vrienden samen met de Dirgelländer Muzikanten voor u
dit populaire feest in de zaal van Brasserie Merode.
De nieuwe Oktoberfestkönigin 2018 zullen we aan u voorstellen tijdens een
aparte avond in café Jacobs, alias Bie Lies in de Berg, op 15 september a.s..
Daar nemen we ook afscheid van Corrola Pepels, de Oktoberfestkönigin 2017.
De optocht op zaterdag 6 oktober wordt weer uitgebreid met nieuwe elementen.
Daar wordt veel extra energie in gestoken en we zijn dankbaar voor alle hulp.
We hebben diverse verenigingen bereid gevonden om hun steentje bij te dragen
en er komt weer een stoet van historische tractoren. Daarnaast voegen we nog
meer authentieke elementen toe aan de optocht: kamerschoten bij het begin en
eind van de optocht. Het wordt een echte bezienswaardigheid. Dus, komt dat
zien! Meelopen in Dirndl of Lederhosen wordt ook zeer op prijs gesteld.
Na de optocht is de Oktoberfestparty voor ons “jongere publiek”.
Op zondag 7 Oktober bent u van harte welkom op onze Oktoberfestmittag, zoals u dat alle jaren al gewend bent.
Er wacht u een prima programma.
Op zaterdag 6 oktober start de optocht om 18.15 uur
met daarna de Opening met het Gemeentebestuur en het voorstellen
van de Steinder Oktoberfestkönigin 2018.
Vanaf 20.00 uur presenteren we in het programma Volle Pulle, Claudia
Ansel en Wiesenhammer afgew isseld met de Alles Durcheinandertaler Hatseflats Discoshow.
Op zondag 7 oktober starten we om 13.00 uur met DJ Matthieu Ebben (ook verder in de pauzes). Daarna het voorstellen van de Steinder Oktoberfestkönigin
2018, de Dirgelländer Muzikanten, Anna en Brigitta, Volle Pulle, Marleen
Rutten en De Knöppele.
Op beide dagen kunt u genieten van ons culinaire “Oktoberfest aanbod”.
Ook wordt op beide dagen een loterij gehouden met mooie prijzen.
De kaartverkoop bij Primera in Winkelcentrum Stein is vanaf 13 augustus a.s..
Overigens, u kunt ons volgen op de Facebooksite van het Steinder Oktoberfest.

Staccato...
De Rabobank heeft haar jaarlijkse Clubkascampagne gehouden.
U hebt 147 stemmen op de Dirgelländer Muzikanten uitgebracht.
Daarvoor willen we u hartelijk danken.
Het Dirgelenfeest wordt dit jaar gehouden op zondag 26 augustus.
Er is een programma samengesteld met top-blaasmuziek vanaf 13.00 uur.
Vooraf kunt u nog lekker brunchen, vanaf 12.00 uur. (zie verder)
De Sauerlandreis staat in de stijgers.
Voor de deelnemers is een infoavond gepland op donderdag 30 augustus.
Op zaterdag 15 september presenteren we de nieuwe Oktoberfestkönigin
Dat gebeurt bij Lies in de Berg aan de Kruisstraat.
Het 6de Steinder Oktoberfest is op zaterdag 6 en zondag 7 oktober.
De optocht op 6 oktober wordt een echt spektakel.
U wilt toch zeker ook meelopen! Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!
Aansluitend is de Oktoberfestparty
Op zondag 7 oktober is de Oktoberfestmittag, zoals u al gewend was.
Bestuurswisseling…
… Het bestuur van de Dirgelländer Muzikanten is gewijzigd.

Uit de optocht van het
5de Steinder Oktoberfest
2017

Het 6de Steinder Oktoberfest
is dit jaar op zaterdag
6 en zondag 7 oktober in
Brasserie Merode in Stein.

Hilde Tilmans is de nieuwe penningmeester. Zij lost Jack van Rossum af. Jos
Vranken heeft, volgens afspraak, zijn voorzitterschap neergelegd. Beide heren
willen we van harte bedanken voor hun bijdrage aan het leiden van onze vereniging. Daar was menig uurtje mee gemoeid.
Hermie Dörenberg blijft bestuurslid. Peter Notten is voorzitter/secretaris.
Hilde heten we van harte welkom en we hopen dat zich snel thuis zal voelen.

Infoavond Sauerlandreis…
… Voor de deelnemers aan de reis is een bijeenkomst gepland op donderdag
30 augustus om 21.15 uur in de zaal van Brasserie Merode.
Nieuwsbrief voor de Vrienden van de Dirgelländer
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Flyer Dirgelenfeest 2018...
… Voor ons aanstaande Dirgelenfeest 2018 heeft Jo Faber een mooie flyer
ontworpen. Deze flyer is de laatste tijd overal bij onze eigen optredens en andere blaasmuziekevenementen verspreid. U vindt er ook de info over onze
brunch op. Wilt u lekker brunchen voor € 14,50? Meld u aan!! (zie verder).

Fine…
Dirgelen Nuujts

het nieuwsblad van de

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

Tot slot nog. 2018 belooft een succesvol jaar te worden voor de Dirgelländer
Muzikanten ondanks alle hobbels door zieken en geblesseerden.
Er staan nog de nodige activiteiten op onze agenda.
Houdt u ook onze website in de gaten: www. Dirgellander.nl, en onze Facebooksite.
Voor de komende tijd zijn vooral het Dirgelenfeest, met brunch en het 6de
Steinder Oktoberfest vermeldenswaardig, evenals onze concertreis naar het
Sauerland.
Hopelijk tot ziens bij (een van) onze activiteiten.
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