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Dirgelländer Muzikanten Stein

De opmaat ... van nummer 27
Dirgelen Nuujts nummer 27 brengt, speciaal
voor u, onze trouwe fans, weer nieuws van uw

Dirgelländer Muzikanten.

We zijn nog midden in ons volle programma
aan het werk.
In de Agenda… vindt u onze aanstaande optredens en u leest meer over de voorbije optredens in Op de bühne…. Verder kijken we terug
op het Dirgelenfeest 2018… en op de geslaagde Sauerlandreis…. Ook informeren we u
verder over onze Nieuwe outfit… .Over het 6e
Steinder Oktoberfest... geven w e u nog de
laatste informatie; ook over het Oktoberfest
am Marktplatz.... Overigens, achteraan
vindt u het affiche dat John Baggen voor het
6e Steinder Okoberfest 2018 heeft ontworpen.
In deze uitgave van uw Dirgelen Nuujts treft u
ook de bekende rubrieken aan. In een aflevering van onze nieuwste rubriek Omaggio... presenteren we weer een kapel uit onze omgeving. Dit keer in Op de Pupiter… een opmerkelijke blaaskapel, en nog veel meer.

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
 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.

Afscheid...
… een van de dingen die men niet graag doet: afscheid nemen.
Soms is het echter onoverkomelijk.
We moeten helaas afscheid nemen van Jos Willems.
Om gezondheidsredenen kan hij niet langer zijn taak als tenorhoornist uitoefenen. Dat is natuurlijk heel jammer. Met groot elan was hij aan zijn muzikale taak begonnen, die hij nu niet meer kan voortzetten.
Naast zijn muzikale rol speelde Jos o.a. ook zijn partij als mede-organisator
van onze Sauerlandreis. Daarbij tekende hij mede voor het reisprogramma
en hij was het “hoofdkwartier” voor de aanmeldingen van onze Vrienden.
Sneu was wel dat hij uiteindelijk zelf niet mee kon reizen op de trip die hij
zelf mee georganiseerd had. We missen hem dus nu al in onze groep.
Graag willen we Jos bedanken voor zijn inzet voor de Dirgelländer Muzikanten
en natuurlijk wensen we hem een voorspoedig herstel.

Nieuwsbrief voor de Vrienden van de Dirgelländer
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Omaggio…

Blaaskapel Muzičanka
uit Blerick

… deze keer voor blaaskapel Muzičanka.
Dit orkest hebben we al eerder gezien op ons Dirgelenfeest.
Volgend jaar zijn we op 8 september bij hen in Blerick te gast.
“Neem 13 gedreven muzikanten met een passie voor de Mährische blaasmuziek. Voeg daar aan toe een vlotte, spontane presentatrice die de muziek én
de muzikanten door en door kent. Het geheel wordt gekruid met een vleugje
eigen interpretatie, een lepeltje lef en een snufje brutaliteit.” Zo presenteert
zich blaaskapel Muzičanka op haar internetsite. En zo is
het ook in de praktijk.
Een orkest met de nodige flair. Daarbij speelt de vlotte
presentatie van Stefanie natuurlijk ook een grote rol.
Muzičanka, opgericht in 2011, heeft haar thuisbasis in
Blerick. Samen met muzikaal leider Bas van Gestel halen
ze het beste uit zichzelf om zo de Mährische blaasmuziek
volledig tot zijn recht te laten komen, en ze zijn niet bang
om daarbij muzikale grenzen op te zoeken. De Mährische
composities vragen daarbij wel veel van de muzikanten.
In 2017 werd het vijfjarig jubileum gevierd. Daarbij werd
onder andere hun eerste cd, met als titel “Anschnallen
Bitte!”, uitgebracht. Deze cd oogst alom lof, ook in professionele kringen. De titel van de cd zegt verder genoeg!
Elk optreden van Muzičanka is een feestje, ook voor de muzikanten zelf.
Staat dit orkest op de bühne, dan is de leus “riemen vast” en geniet van dit
fijne orkest! Muzičanka, ster aan onze Limburgse blaasmuziekhemel.

Dirgelenfeest 2018...

Het Dirgelenfeest was een
succes.
Alle bezoekers willen we
danken voor hun
aanwezigheid en de
sponsoren voor hun gulle
ondersteuning.

… Zondag 26 augustus presenteerden we ons traditionele jaarlijkse blaaskapellenfestival, het Dirgelenfeest. De zaal van Brasserie Merode was mooi aangekleed met vooral het schitterende decor, geschonken door De Vrienden, als
blikvanger. Dit jaar begonnen we met een brunch, die Patrick van brasserie
Merode met zijn team prima had verzorgd. Onder de brunch stroomden al de
eerste bezoekers binnen. Die konden zich verheugen op een prima programma, met naast de Dirgelländer Muzikanten nog meer muziek van hoog niveau.
De nieuwe Blaaskapel Einfach Böhmisch, bracht een geweldig optreden, waarbij het publiek erg onder de indruk raakte van de kwaliteit. Ook de Böhmische
Freunde uit Geldrop droegen met verve hun steentje bij aan ons programma.
De afsluiting door de Maasgalmkapel uit Kessenich (B)was een klapper! Het
publiek, maar ook de muzikanten konden er maar geen genoeg van krijgen en
maakten overuren.
Naast de muziek waardeerden de bezoekers de gezelligheid en ons smakelijke
aanbod aan vlaai en onze barbecue-gerechten, die we bij fraai weer buiten op
het terras konden serveren. Ook de traditionele loterij, met de vele leuke prijzen, sprak het publiek aan.
Wij, de Dirgelländer Muzikanten, kijken in ieder geval terug op een geslaagd
feest. Het was gezellig druk en de sfeer was prima.
Onze dank geldt Patrick en Jacqueline Debie van Brasserie Merode voor de geweldige medewerking.
Onze sponsoren willen we natuurlijk hartelijk danken voor hun ondersteuning.

De

Op de bühne tijdens het
Dirgelenfeest

Dirgelländer Muzikanten

… Het derde kwartaal van 2018 was
voor de Dirgelländer Muzikanten de vakantieperiode.
Vandaar dat het wat rustiger was met de optredens.
… zondag 26 augustus
stonden uw Dirgelländer
Muzikanten op de bühne in
Brasserie Merode tijdens
het Dirgelenfeest. We
speelden daar samen met
nog drie andere orkesten.
Dat was een geweldige
middag met blaasmuziek
van de bovenste plank.
Hierboven leest u in dit blad meer.

Nieuwsbrief voor de Vrienden van de Dirgelländer

op de Bühne …
… Tijdens onze concertreis door het
Sauerland waren vier optredens in gepland.
Twee keer speelden we in ons hotel;
zelfs op aanvraag.
Er was een buitenoptreden in Eslohe en
een optreden in de Schützenhalle te
Meschede.
Al met al een goed gevuld muzikaal
programma van onze concertreis.
Verderop in dit blad leest u daar meer
over.
…zondag 30 september geven de Dirgelländer Muzikanten ‘s middags acte
de présence in Meers op de jaarmarkt.
Daarover zullen we u in ons komende
nummer 28 meer vertellen.
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Agenda 2018/2019...
2018
Zo 30 sept. Jaarmarkt Meers, 14.30 - 16.30 .uur
Za 6 okt. 6e Steinder Oktoberfest. Optocht en party vanaf 18.15 uur.
Zo. 7 okt. 6e Steinder Oktoberfestmittag vanaf 13.00 uur.
Zo 14 okt. Oktoberfeest Sittard, Brauhaus, 12.30 – 14.30 uur.
Zo 21 okt. Zonnebloem, Elsloo, 1400 – 16.00 uur (besloten).
Zo 28 okt. Polkafest Reuver, 16.00 – 17.00 uur.
Zo 18 nov. WZC Lemborgh Sittard. 14.30 – 16.00 uur.
Zo 2 dec. WZC Moutheuvel Stein, 14.30 – 16.00 uur.
2019.
Zo 13 jan. Nieuwjaarsbijeenkomst Brasserie Merode Stein, (info volgt).
Ma 22 april De Flippers Itteren (2de Pinksterdag) (OV),
Zo 25 aug. Dirgelenfeest. Brasserie Merode Stein, (info volgt
Zo 8 Sept. Muzičanka Blerick, 13.30 – 15.00 uur.

Agenda-aanvullingen volgen.
Kijk ook op onze webpagina:

Za. 5 en zo. 6 okt. 7e Steinder Oktoberfest.

www.dirgellander.nl
en op

Facebook

Oktoberfest am Marktplatz…
… daarmee is een nieuwe loot aan de OktoberfestMaibaum ontsproten.
Nadat we vorig jaar op de markt een reclamestandje met muziek hadden opgebouwd dat gezelligheid bracht tussen de
marktkramen, werd het idee geboren om het uit te breiden en
dit jaar een klein feestje te bouwen. De kooplieden van de
markt in Stein, de marktmeester en het oktoberfestcomité waren het er al snel over eens: drankjes, hapjes, muziek; dat waren de ingrediënten voor de presentatie van het Steinder Oktoberfest op de markt. Dat het zó zou uitpakken had niemand
verwacht. De Steirische Harmonikafreunde, Jo en Lisette, een
Oktoberfestwagen met Almhütte, een tap en een gril stonden
paraat voor het publiek op een stralend zonnige woensdagmiddag van 19 september.
En, dat publiek kwam massaal opdagen en genoot van de
gezellige sfeer, de muziek, de grilworsten en de drankjes.
Dat het zo goed zou inslaan overtrof onze stoutste dromen.
Zomaar een echt Oktoberfestgevoel op de Steinse markt.
Het was werkelijk genieten. Het Oktoberfestcomité, in Lederhosen, tekende
voor de organisatie en de bediening, samen met enkele van de dames. Één
van de standhouders zorgde voor de barbecue.
Onze nieuwe Oktoberfestköniging Tamara was natuurlijk aanwezig zodat we
haar aan het publiek konden voorstellen.
Dat gaf het geheel een speciaal tintje. Een compleet feestje, dus!
We konden ook diverse Vrienden van de Dirgelländer begroeten.
Het Steinder Oktoberfest groeit en bloeit.
Voor volgend jaar zijn alweer afspraken gemaakt met de marktmeester.
Hou het in de gaten: ... September 2019, Oktoberfest am Marktplatz!

Op de markt in Stein;
Okoberfest am Marktplatz.
In het midden Oktoberfestköniging Tamara Vranken.

Nieuwe oufit voor de Dirgelländer Muzikanten …
… Ja, dat is ook nog in volle gang. We schreven daar al eerder over.
Onze huidige kleding is aan vervanging toe.
De bedoeling is dat de kapel in nieuwe gilets verschijnt. Ook zullen er nieuwe
broeken/rokken aangeschaft worden. De witte blouses en hemden blijven.
Vooraf zijn door een groepje uit de leden de voorwaarden vastgesteld en aan
de groep voorgelegd. Een uitstraling met een eigen identiteit dient het in ieder
geval te worden.
De aankoop van de broeken en rokken is gaande. Met een kledingfirma zijn
afspraken gemaakt en ieder lid zoekt zijn passend kledingstuk uit.
Voor de gilets was het een ander verhaal. Dat is natuurlijk de blikvanger van
het tenue.
We zijn op zoek gegaan naar een fraai ogend model. Voor de dames en zanger
Jack worden hesjes gemaakt in afwijkende, aangepaste snit. De spelende leden krijgen verder allemaal hetzelfde gilet.
Er is een mooie buitenstof uitgezocht en daarbij een passende tegenstof.
De accessoires zijn gekocht.
Alles wordt in maatwerk uitgevoerd.
Al enige tijd is onze “huiscoupeuse” aan de slag en het werk vordert gestaag.
Maar, het is natuurlijk niet één, twee, drie klaar.
We mikken op een passend moment om ons in nieuwe outfit aan u te kunnen
presenteren. Laat u zich maar verrassen!
Nieuwsbrief voor de Vrienden van de Dirgelländer
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Op de pupiter...

Blaskapelle Stříbrňanka

…Dit keer een bijzonder orkest met een bijzondere naam:
Blaskapelle Stříbrňanka.
Stříbrňanka behoort tot de oudste en populairste blaasmuziekorkesten in
Tsjechië. Het werd in 1970 opgericht in het Zuid-oost Mährische Střibrnice.
Vandaar ook de naam Stříbrňanka.
In haar bijna 50 jarige bestaan heeft de Kapel meer dan 30 (!) cd’s uitgebracht. Iedere dag is hun muziek op de Tsjechische radio te horen en meermaals per jaar zijn ze ook op de Tsjechische televisie te zien. Misschien wel de meest verkochte cd is „Proměny času“ (Nederlands:
Tijden veranderen), die Stříbrňanka naar aanleiding van het 800jarig jubileum van Kunovice uitbracht. Kunovice behoort tot de
plaatsen en streken in Zuid Mähren waarover het orkest in zijn
liederen herhaaldelijk zingt.
Stříbrňanka kent een bezetting van 14 spelende muzikanten
alsmede twee zangeressen en twee zangers.
Eén van de zangers is kapelmeester Vojtěch Horký. Het is hem
gelukt om een keur aan uitstekende componisten en tekstschrijvers voor het orkest te engageren.
Het orkest treedt veel op in midden- en West-Europese landen. In
1997 was Stříbrňanka winnaar van het gerenommeerde concours
„Polka Fest“.
De kapel valt op door haar onmiskenbare sound en breed klankpalet. Volksmuziek, concert- en danscomposities, maar ook orkestrale werken voor solisten behoren tot het repertoire. Ook experimenteert men graag. Voorbeeld
daarvan is zeker de bewerkte compositie van het beroemde “slavenkoor” uit
de opera Nabucco van Verdi, die ook op cd is gezet. Dit soort werk hoort men
niet snel bij een klein orkest als Stříbrňanka.

Sauerland 2018, een terugblik…
… Van 7 t/m 10 september waren de Dirgelländer Muzikanten met fans onder-

weg in het Schmallenberger Sauerland.
Op vrijdagochtend vertrok ons gezelschap van 56 personen per bus. De reis verliep vlot en al kort na half twaalf kwamen we aan bij ons hotel. Daar stond de
lunch al klaar. Met enig gepuzzel werden daarna de kamers ingeruimd. ‘s Middags ging het meteen verder naar Schmallenberg en naar Besteckfabrik Hesse
in Fleckenberg, voor een excursie. Bij terugkeer in het hotel werden we in de
bar muzikaal verrast door een orkestje uit Boxtel. Dat zette meteen de toon
voor dit gezellige weekend. Na het diner was het de beurt aan ons eigen orkest.
Zaterdagochtend vertrokken we al vroeg richting Eslohe. Daar waren we te gast
in het museum LandDampfLeute, waar een buitenoptreden op de rol stond. In
de plaatselijke krant was hiervoor PR gemaakt. Alles liep op rolletjes; de gasten
werden getrakteerd op mooie muziek en onze muzikanten genoten zichtbaar en
hoorbaar van de goede sfeer. De verdere middag werd gevuld met een boottocht op de Hennesee. Opvallend was dat dit grote stuwmeer nog maar half was
gevuld door de langdurige droogte die ook het Sauerland heeft getroffen.
Het hotelmanagement had ons gevraagd nog een keer te willen optreden. Dus,
na het diner konden de Dirgelländer weer aan de bak in de bar van het hotel.
Het enthousiasme onder het publiek was niet van de
lucht. De gasten uit Boxtel beklommen zelfs de tafels.
‘s Zondags ging het na het ontbijt naar Meschede.
Daar werden we verwacht voor een optreden met de
plaatselijke Musikzug van de Freiwillige Feuerwehr.
Dit harmonieorkest speelde op de grote bühne in de
Schützenhalle en de Dirgelländer Muzikanten namen
hun posities in op een eigen bühne aan de overkant
van de zaal. Afwisselend werd door de beide orkesten
de middag gevuld met blaasmuziek. Wat een middag!
Onze chauffeur Math Bekkers toerde na het optreden
met de groep naar de Kahler Asten, via een prachtige
toeristische route. De avond werd daarna een dolle
boel. Er werd in de bar gezongen en gelachen.
Op maandagochtend ging de terugweg via de
Warsteiner brouwerij voor een indrukwekkende rondleiding en een aangenaam uurtje in de Biergarten.
In de Sankt Georgshalle, De terugreis door het drukke Ruhrgebiet verliep redelijk vlot zodat we op tijd
konden aanschuiven aan het afsluitend diner in Stein in Brasserie Merode.
Meschede (D)
We hoorden veel positieve reacties over deze gezellige reis.
Daar doe je het dan voor!
Nieuwsbrief voor de Vrienden van de Dirgelländer
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6de Steinder Oktoberfest 2018…
… Het is bijna zover: het 6de Steinder Oktoberfest staat er aan te komen.
In samenwerking organiseren de Vrienden met de Dirgelländer Muzikanten
voor u dit populaire feest in de zaal van Brasserie Merode.
Op 15 september j.l., namen we bij Café Jacobs, “bie Lies in de berg” afscheid
van Corrola Pepels, onze geweldige Oktoberfestkönigin 2017. Zij hield een humoristische afscheidsspeech; maar met de nodige emoties.
Tevens werd onze nieuwe Oktoberfestkönigin 2018 uitgeroepen: Tamara Vranken. Op de foto hiernaast krijgt ze het ereteken, Edelweiss, opgespeld
door Jan Smeets. Haar statiefoto vindt u op pagina 6.
Op woensdag 19 september waren we met haar aanwezig op de markt
in Stein om alvast reclame voor ons Oktoberfest te maken (zie blz. 3).
De optocht op zaterdag 6 oktober is uitgegroeid tot een grote bezienswaardigheid. Diverse verenigingen en groepen hebben zich bereid verklaard om deel te nemen aan de stoet. Van oldtimer tractoren, Almhütten, muziekgroepen tot schutterijen is alles vertegenwoordigd wat je in
een Oktoberfestoptocht zou verwachten. De organisatoren zijn daarover
zeer verheugd. Het enthousiasme en de energie die in het welslagen
van deze optocht is gestoken verdient grote waardering. Zoals gezegd,
het wordt een echte bezienswaardigheid. Dus, komt dat zien!
Niet alleen in Dirndl of Lederhose bent u zeer welkom.
Start is om 18.15 uur in de Havenstraat, met kamerschoten!
De optocht eindigt bij brasserie Merode weer met kamerschoten.
Na de optocht volgt de Oktoberfestparty voor het “jongere publiek”, in
de prachtige Weiss-Blau aangeklede zaal van Brasserie Merode.
We zetten weer onze Maibaum op bij de bühne. De Oktoberfestkeuken
is na de optocht geopend en biedt dan lekkere soep en hapjes aan.
Net als vorige jaren is een mooi feestprogramma samengesteld.
Eerst stellen we onze Oktoberfestkönigin Tamara Vranken voor, en zal
zij met het Gemeentebestuur het feest openen.
Vanaf 20.00 uur presenteren w e Volle Pulle, Claudia Ansel en Wiesnhammer afgew isseld met de Alles Durcheinandertaler Hatseflats
Discoshow.
Op zondag 7 oktober start onze Oktoberfestmittag 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 zondag kunt u genieten van ons culinaire “Oktoberfest aanbod”. Kaffee
und Kuchen zullen natuurlijk niet ontbreken. Voor de grotere trek heeft de
keuken natuurlijk weer een authentiek Beiers aanbod.
Op beide dagen wordt een loterij gehouden met mooie prijzen.
Kaarten voor beide dagen zijn te koop bij Primera in het Winkelcentrum Stein.
Overigens, u kunt ons volgen op de Facebooksite van het Steinder Oktoberfest.
Graag ontmoeten we u bij onze optocht en het feest op zaterdag 6 en zondag 7
oktober a.s..

Staccato...
Het 6e Steinder Oktoberfest is op zaterdag 6 en zondag 7 oktober.
De optocht op 6 oktober belooft een grote happening te worden.
U wilt ook meelopen? WELKOM! Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!
Aansluitend aan de optocht is de Oktoberfestparty.
Op zondag 7 oktober is de Oktoberfestmittag, zoals u al gewend was.
Kaarten zijn verkrijgbaar bij Primera in het winkelcentrum in Stein.
Wees er op tijd bij, want op is op!
Onze presentatie op de markt is uitgegroeid tot Oktoberfest am Marktplatz.
Het Dirgelenfeest op zondag 26 augustus was een succes.
De vele bezoekers genoten van een programma met top-blaasmuziek.
Onze concertreis met fans naar het Sauerland was een gezellige happening.
We hebben veel positieve reacties ontvangen.
Onze gezellige fanclub groeit en bloeit.
Nieuwsbrief voor de Vrienden van de Dirgelländer

Oktoberfestkönigin 2018
Tamara Vranken

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

Samenstelling
Dirgelen Nuujts:
Peter Notten
Henk Stortelder
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Poster 6e Steinder Oktoberfest 2018...
… Voor ons aanstaande 6e Steinder Oktoberfest 2018 heeft John Baggen een
mooie poster ontworpen. Graag willen we John bedanken voor het vele werk
dat hij met zijn creatieve ondersteuning voor ons doet.

De statiefoto van
Tamara Vranken
Oktoberfestköniging 2018

Fine…
Dirgelen Nuujts

het nieuwsblad van de

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

Tot slot nog. De Dirgelländer Muzikanten beleven een succesvol jaar 2018.
Houdt u vooral de Facebooksite van uw Dirgelländer Muzikanten in de gaten.
Hoofdmoot voor de komende tijd is natuurlijk het tweedaagse 6e Steinder
Oktoberfest op zaterdag 6 en zondag 7 oktober, met de optocht op zaterdag.
Op de Facebooksite van het Steinder Oktoberfest vindt u daarover alle info.
Wij ontmoeten u graag bij (een van) onze komende activiteiten. Tot dan!
Uw Dirgelen Nuujts nummer 28 verschijnt eind december 2018.

Nieuwsbrief voor de Vrienden van de Dirgelländer
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