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Dirgelländer Muzikanten Stein
De opmaat ... van nummer 5X4=20
Uw Dirgelländer Muzikanten presenteren Dirgelen
Nuujts nummer 5X4=20. Daarmee maken we het
vijfde jaar van ons infoblad vol. Een lustrum dus. In 5
jaar Dirgelen Nuujts... hebben onze fans, onze
Vrienden, alle informatie over hun Dirgelländer Muzikanten kunnen volgen. We vierden met u het 4de
Steinder Oktoberfest... Op dit evenement kijken
we nog even terug (en vooruit). De Dirgelländer Muzikanten hebben enkele Nieuwe muzikanten... op
de klarinetten en op de tenorhoorn. Het wachten is nog op een nieuwe “statiefoto” die John
Baggen zal maken. Onze nieuwe es-klarinettist
stelt zich alvast aan u voor in Solo voor.... In
deze uitgave van Dirgelen Nuujts vindt u ook
weer bekende rubrieken. In het laatste kwartaal
waren er weer veel optredens. In de rubriek Op de
bühne… passeren die nog eens de revue. Dit
keer in Op de Pupiter… onze eigen kapel. In
de Agenda… vindt u weer onze aanstaande optredens, waarbij 2017 al goed gevuld raakt,
zoals u ziet. Ook nodigen we u uit voor onze
Nieuwjaarsbijeenkomst… Er is de komende
tijd weer veel te doen bij uw Dirgelländer Muzikanten; en veel nieuws in nummer 4x5=20 van
uw Dirgelen Nuujts. Veel leesplezier gewenst!

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.

Nieuwe muzikanten bij de Dirgelländer...
… De opengevallen plaatsen bij de klarinetten en de tenorhorn zijn weer opgevuld. Het is niet altijd even eenvoudig om muzikanten te vinden met een
lijntje naar ons Böhmische/Mährische en Egerländer repertoire; dat wordt ook
duidelijk gezien de diverse pogingen om de open plaatsen in te kunnen vullen. Het gaat natuurlijk om bekwame muzikanten maar ook om gemotiveerde
leden, die onze fijne club een warm hart toedragen. En nu is het gelukt. In de
klarinetsectie spelen Ton Luijten (al enige tijd) op es-klarinet, en Serge Vervuurt op bes-klarinet hun partij. Op de tenorhoorn gaat nu Jos Willems i.p.v.
Harrie Hermans aan de slag. We hopen dat we hiermee de “juiste toon” in onze muziek kunnen zetten. Wat ons betreft gaan we voor een goede samenwerking met onze nieuwe muzikanten en verwelkomen hen dan ook van harte
in ons Dirgelen Nuujts. Er komt weer een rubriek Solo voor… in uw Dirgelen
Nuujts; dit keer voor klarinettist Ton Luijten. In een volgend nummer zullen
Serge en Jos zich persoonlijk aan u, onze fans en lezers, voorstellen.
Uw Dirgelländer Muzikanten zijn weer op volle sterkte.

Nieuwsbrief voor de Vrienden van de Dirgelländer

1

5 jaar

DirgelenNuujts

5 jaar Vrienden, 5 jaar Dirgelen Nuujts...
… De oprichting van fanclub “Vrienden van de Dirgelländer”, op 1-1-2012,
was een schot in de roos. Harie Stijnen vertelt: Na de Nieuwjaarsborrel in
2012 van de Dirgelländer Muzikanten telden wij 36 leden en in de loop van 2012
werd het 62. De fanclub telt thans 176 leden. Een aantal waar wij, maar ook
de Dirgelländer , best trots op mogen zijn. Om niet persoonlijk aansprakelijk te
zijn, werd ons geadviseerd om van de fanclub een stichting te maken, hetgeen op 10 oktober 2013 bij de notarissen Palmen & Dassen werd vastgelegd.
Wij werden automatisch ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wij
kregen al gelijk de bekend blauwe enveloppe. Omdat we dachten dat pas voor
1 april aangifte te moeten doen, bleef de enveloppe liggen. Ook een volgende
blauwe enveloppe bleef daarom liggen. Maar, enkele weken later kreeg Harie
bezoek van de belastingdienst. Reden: het niet betalen van de aanslag vennootschapsbelasting die de Stichting ontvangen had. Bij het openen van de
enveloppen bleek het te gaan om ruim € 5100,00, inclusief boetes. Nou, het
heeft toch heel wat moeite en zweetdruppeltjes gekost om de heren er van te
overtuigen dat wij niet als een onderneming zijn aan te merken. De aanslag
werd alsnog kwijt gescholden. Een hele opluchting!
Een programma van het verenigingsjaar was snel duidelijk: meedoen met de
activiteiten van de Dirgelländer Muzikanten, busreisjes naar verdere bestemmingen, en een fanclubdag: de Vriendendag, met uitroeping van “fan van het
jaar” en “Dirgelländer van het jaar”. Wat hebben we in die 5 jaren al niet allemaal samen beleefd: Vriendendagen bij de “jeu de boule”-club (2x), handboogschieten, vogelschieten bij de schutterij, reizen naar Callela (SP) en Bad
Kohlgrub in Oberbayern (D), reisjes naar Kinzweiler (D)(2x), Zijen en Merselo,
de 4 Steinder Oktoberfeste enz.
(RED.): Waar de Dirgelländer Muzikanten optreden zijn steevast een aantal
“Vrienden” erbij. Dat weten onze gastheren van andere kapellen ook. Met “de
Vrienden” erbij is de zaal of tent meestal goed gevuld met publiek; voor de
organisatoren natuurlijk zeer welkom. Voor het regelen van alle activiteiten
zijn we dank verschuldigd aan de contactpersonen, Harrie, Jan en Nico. Zij
zijn toch degenen die steeds voor de fanclub de handen uit de mouwen steken. Zij zijn echte ambassadeurs van de Dirgelländer Muzikanten.
Harie, Jan en Nico, bedankt voor jullie toegewijde inzet.

De

Op het podium in Kinzweiler,
bij de Oberländer Bua’m uit
Alsdorf, tijdens de
Böhmisch/Mährische avond

Samenstelling
Dirgelen Nuujts:
Peter Notten
Henk Stortelder

Dirgelländer Muzikanten

…In het vierde kwartaal van 2017 waren de Dirgelländer Muzikanten te horen op de onderstaande optredens.
…zondag 25 september in de Boschhook, samen met de Burgwache Kapelle uit Geulle. Op een schitterende zondagmiddag speelden we in
het openluchttheater voor
een enthousiast publiek.
Daarna kon men nog genieten van de Burgwache
Kapelle uit Geulle. Voor
hen was dit een eerste
groot optreden waar zij
zich met verve doorheen
speelden. Al met al een
mooie muziekmiddag.
… Zaterdag 8 oktober op
het 4de Steinder Oktoberfest in Brasserie Merode in
Stein. Met een optocht opende het superfeest dat tot in de late uurtjes doorging. Daarover leest u elders in deze
uitgave meer.
…zondag 16 oktober waren we te gast
in WZC De Moutheuvel in Stein. Daar
stond alles in het teken van Oktoberfest. Ook dit keer weer zat de zaal vol
met bewoners en familieleden, maar
ook met onze fans. Het is steeds weer
fantastisch om mee te maken hoe de
bewoners zich amuseren met onze muziek. Dit optreden is feitelijk al een traditie geworden.
…zaterdag 22 oktober in Kinzweiler (D).

Nieuwsbrief voor de Vrienden van de Dirgelländer

op de Bühne …

De Vrienden van de Dirgelländer
hadden een bus geregeld en dus zat
de Festhalle mooi vol. Het enthousiasme van onze fans sloeg over op
de andere bezoekers waarmee ons
optreden een echt spektakel werd.
De Oberländer Bua’m uit Alsdorf, die
deze Böhmisch/Mährische Nacht organiseerden, waren in hun nopjes.
Jammer dat we om 23.30 uur weer
met de bus weg moesten. Daardoor
konden we maar een deel van het
optreden van de top-blaaskapel
“Freunde Echo” uit Overloon meemaken als afsluiting van de avond.
...zaterdag 12 november in Brasserie Merode voor de Bond voor hart–
en vaatziekten. Op deze besloten
gezellige bijeenkomst speelden we
voor een aandachtig publiek. Dat
viel goed in de smaak, getuige de
reacties uit de zaal en de spreker.
…zaterdag 26 november waren de
Dirgelländer Muzikanten paraat op
het blaaskapellenfestival van Seniorenorkest Puth in zaal “Oud Limburg” te Puth. De mooie afsluiting
van deze muziekavond was het gezamenlijke optreden van de aanwezige kapellen met twee stukken.
Een geweldige ervaring om samen
met zoveel andere muzikanten te
spelen. Dat maken we met onze
kleine groep niet zo vaak mee.
Een mooie afsluiting van het jaar.
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Agenda 2017

Zo 15 jan.
Zo 22 jan
Zo 5 maart
Zo 26 maart

Nieuwjaarsborrel brasserie Merode, 14.30 - 18.00 uur.
Nieuwjaarsconcert Meeswijk (B), 14.30 – 16.00 uur.
Kapellenfestival Breethaler, Maasbree. Spelen van 15.30–17.00 uur.
Kapellentreffen Die Altböhmischen, Kerkrade.
Spelen van 16.40-18.10 uur.
Zo 2 april
Ôs Genüge, Bree (B) 10.30 – 12.00 uur.
Zo 9 april
WZC Hagerpoort Amby, 15.00 – 16.30 u.
Za 29 april
Blaaskapellenfestival Maasgalm Kessenich 18.00-19.15 uur.
Zo 21 mei
Boschhookconcert met SMK, Steinerbos. 11.00 - 14.00 uur.
Zo 4 juni
Pinksterzondag, tent in Merselo. Vanaf 12.30 uur. (Busreis)
Zo 11 juni
Mosch am Mittag, Geldrop, vanaf 12.30 u. (Busreis)
Zo 9 juli
Ponderosa Maasmechelen. Spelen van 15.00 – 18.00 uur
Agenda-aanvullingen volgen.
Zo 27 aug.
K&S Dirgelenfeest 2017. Nadere info volgt.
Zo 24 sept.
Jaarmarkt Kermisplein Meers 14.00 – 16.00 uur. (ov)
Zie ook onze webpagina:
Za 7 en Zo 8 okt 5e Steinder Oktoberfest . Spelen zo 8 okt 14.00 – 15.15 uur.
Nadere info volgt.
www.dirgellander.nl

Staccato...
Het 4e Steinder Oktoberfest op zaterdag 8 oktober was een geweldig feest.
U leest er meer over hieronder.
We plannen alweer een 5e Steinder Oktoberfest op 7 en 8 oktober 2017.
Op 22 oktober was er een gezellig busuitstapje naar Kinzweiler (D).
We waren op de Böhmisch/Mährische Nacht van de Oberländer Bua’m.
Op 15 januari a.s. is onze jaarlijkse Nieuwjaarsbijeenkomst.
U komt toch ook?
Onze agenda voor 2017 is al goed gevuld.
Er staan diverse interessante optredens bij. Ook zeker iets voor u!
Alle Vrienden en Vriendinnen bedanken we voor hun steun aan onze kapel.

Over onze busreizen naar
Merselo (4 juni) en Geldrop
(11 juni) ontvangt u nog
nadere informatie
in Nummer 21.

Het 4e Steinder Oktoberfest 2016...
… Het was dit jaar weer een geweldige happening die de Dirgelländer Muzikanten samen met De Vrienden van de Dirgelländer organiseerden. De optocht
was dit jaar echt uitgebreid en daarvoor willen we alle deelnemers en verenigingen van harte danken. De optocht wordt zo de ziel van het
Steinder Oktoberfest, getuige het enthousiasme waarmee iedereen meedeed. Nieuw dit jaar was ook onze Oktoberfestkönigin,
Brigitte Cleuskens, die haar rol perfect speelde. De super medewerking van het team van Brasserie Merode zorgde voor een gesmeerd verloop. Patrick Debie, liep zelf als Wirt van de “MerodeWiese”, onze Oktoberfest Zelt, mee in de stoet, samen met zijn
zoon Naud.
Al vroeg in de middag liep de zaal vol. Velen in Dirndl en Lederhose, wat de originele sfeer nog verder verhoogde. De gezellige
“Volkstümliche” zang en muziek hebben toch hun aantrekkingskracht, evenals een goed glas Weissbier, Kaffee und Kuchen, hartige Beierse lekkernijen en de Weiss-Blaue aankleding van de zaal,
die dit jaar zeer geslaagd was.
De sfeer op het 4de Steinder
Alles begon in stijl met een kanonschot en het tappen van de eerste glazen
Oktoberfest was weer geweldoor de lokale politici. Net als in de Beierse hoofdstad München.
dig. Ook de Oktoberfestparty
in de late uurtjes was heel
Op het programma naast de Dirgelländer Muzikanten, Duo Grenzenlos, de
gezellig.
jubilerende Irene Lardy en Volle Pulle. DJ Math Ebben verzorgde de muziek in
de pauzes. Al met al een daverend feest waar men zich super heeft kunnen
amuseren.
De aansluitende Oktoberfestparty was al even gezellig. Met een programma
met DJ Rex, Monsieur Maurice en DJ Wil Leurs, mikten we op het jongere publiek, dat zich tot in de kleine uurtjes goed vermaakte.
Voor de medewerking van onze gulle sponsoren willen we ons nogmaals hartelijk bedanken.
Inmiddels lopen de voorbereidingen voor het vervolg: het 5de Steinder Oktoberfest in 2017, op zaterdag 7 en zondag 8 oktober.
Op onze website: www.dirgellander.nl vindt u leuke foto’s van de optocht en

Contributie 2017...
Beste Vriendinnen en Vrienden van de Dirgelländer. Het nieuwe clubjaar staat
er aan te komen. Willen jullie de contributie à € 10,= s.v.p. overmaken naar
IBANnummer NL92RABO0167754467 .
Alvast onze dank daarvoor.
Nieuwsbrief voor de Vrienden van de Dirgelländer
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Op de pupiter...

Van Steinder Hofkapel naar

Dirgelländer Muzikanten
(1979)

Kasteel Doenrade,
een schilderachtige locatie.
(jubileumjaar 2014)

Dirgelen Nuujts

het nieuwsblad van de

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

... In dit jubileumnummer uw eigen Dirgelländer Muzikanten. Voor de nieuwe
fans wellicht goede informatie en voor de oudere garde wellicht leuk om nog
eens terug te kijken. “Of ze nou in Oberammergau, Calella, Sobeslav, Ratiscovice, Praag of Stein op de planken staan, de zalen en tribunes zitten vol en
overal wordt steevast enthousiast meegedanst en geneuried op de klanken
van hun Tsjechische blaasmuziek.” Zo stond in Dagblad De Limburger op
woensdag 25 februari 2015. En zo is het ook. Op een gemotiveerde aanhang
kunnen de Dirgelländer Muzikanten zeker nog steeds rekenen. En dat al meer
dan 50 jaar.
1964 Is het oprichtingsjaar, waarbij aanvankelijk de naam “Steinder Hofkapel” werd gebruikt. Alle muzikanten waren lid van de Société St. Martin
fanfare de Stein, de officiële naam van de fanfare. Destijds was de kapel
voornamelijk actief als hofkapel van de Steinder Bök met vele optredens
o.a. ook in de fameuze feesttent van de carnavalsvereniging in Stein
tijdens de jaarlijkse feestmarathon voorafgaand aan carnaval. Daarbij
traden bekende schlagersterren op, maar ook beroemde orkesten zoals
James Last, Max Greger, Kai Warner en het Hazy Osterwald Sextet. Velen zullen zich dit zeker herinneren. De hofkapel, toen onder leiding van
Pie Goossens, maakte dat van dichtbij mee en speelde daarop in met
uitbreiding van het repertoire, gearrangeerd naar de stijl van James
Last. Daardoor werd de kapel ook steeds meer gevraagd voor optredens
buiten Stein. De naam Steinder Hofkapel was niet meer representatief.
In 1979 leverde een prijsvraag de nieuwe naam op: Dirgelländer Muzikanten;
genoemd naar de buurt “Dirgelen” in Oud-Stein en verwijzend naar Ernst
Mosch und seine Egerländer Musikanten, die destijds furore maakten.
Ook deze muziek kwam in het repertoire en daarmee speelde de kapel ook
buiten het carnavalsseizoen op een tiental optredens per jaar.
In 1993 ontstond er een dip toen enkele leden stopten. Maar, in 1994 werd
een doorstart gemaakt. Vanaf eind jaren negentig kwam de Tsjechische
blaasmuziek in het repertoire, waarbij ook 2 klarinetten aan de bezetting werden toegevoegd. In 2007 volgde uitbreiding met het zangduo Nelly en Jack,
tot de huidige volwaardige bezetting voor Tsjechische muziek van ons
orkest.
Vanaf midden jaren negentig volgden meerdere buitenlands concertreizen, naar o.a. Oostenrijk, Spanje, Tsjechië, Oberbayern en andere
locaties in Duitsland. Maar ook binnen Stein waren en zijn de Dirgelländer Muzikanten actief op cultureel vlak. Daar is ten eerste de
“Volkstümliche Aovend”, waar vele nationale en internationale topblaasorkesten te gast waren. Daarnaast is er sinds 2002 het jaarlijkse
K&S Dirgelenfeest dat grote bekendheid geniet. Vanaf 2012 is er dan
nog het Steinder Oktoberfest dat de kapel samen met de “Vrienden
van de Dirgelländer” organiseert. Verder waren er de diverse optredens bij blaaskapellenfestivals, in woonzorgcentra, bij De Zonnebloem, Belangvereniging voor Hart– en Vaatziekten, etc., en in het openluchttheater bij het IVN in het Steinerbos, ook samen met andere verenigingen.
Aangezien de optredens van de Dirgelländer Muzikanten steeds een grote
schare fans aantrokken, is in 2011 het initiatief genomen om een fanclub op
te richten; per 1-1-2012 actief onder de naam “Vrienden van de Dirgelländer”. De fanclub telt inmiddels meer dan 170 leden.
In 2013/2014 bereikte de kapel met het produceren van onze CD
“Jubileumsklanken”, met 15 nummers, onder leiding van Jan van den Bosch,
een volgend hoogtepunt. Met de aansluitende jubileumviering “50 jaar Dirgelländer Muzikanten” was dat een kroon op het werk van onze kapel en alle leden en oud-leden. Sinds najaar 2014 staat Wil de Bruin als dirigent aan het
muzikale roer van de kapel. Hij is een ervaren musicus, vooral ook op het
vlak van de blaaskapellenmuziek, en zelf ook een groot liefhebber. Door het
werk van onze muziekcommissie wordt ons repertoire verder uitgebreid en
vernieuwd. Dat zijn mooie uitdagingen voor de muzikanten en is interessant
voor ons publiek dat dan getrakteerd wordt op een “muzikale verrassing”.
Natuurlijk kende de vereniging haar pieken maar ook dalen. Dat steeds weer
de weg omhoog kon worden gevonden typeert de motivatie van de leden.
Na meer dan 50 jaren zijn de Dirgelländer Muzikanten nog steeds springlevend, getuige ook de vele aanvragen en de steeds volle concertagenda.
De Dirgelländer Muzikanten brengen u in muzikale Top-stemming!

Nieuwsbrief voor de Vrienden van de Dirgelländer
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Solo voor...
… In deze rubriek stellen we nieuwe mensen binnen de Dirgelländer Muzikanten aan u voor. Sinds enige tijd beschikken we over enkele nieuwe muzikanten die de open plaatsen opvullen. Dit keer in beeld klarinettist Ton Luijten. U hebt hem waarschijnlijk al in actie gezien en gehoord. Ton heeft al diverse optredens meegemaakt, met als eerste ons K&S Dirgelenfeest eind
augustus. Maar we laten Ton liever zelf aan het woord.
“Hallo mensen, mag ik mij even voorstellen? Ik ben Ton Luijten en sinds enkele maanden actief als klarinettist bij de Dirgelländer Muzikanten!
Ik kom oorspronkelijk uit "De Waereldsjtad" alwaar mijn muzikale avontuur
begon op 8 jarige leeftijd bij St. Cecilia Oud Geleen destijds (wat een toeval...) onder leiding van "Nikkela van Deetere" de vader van de Flügelhorn
speelster bij de Dirgelländer, Marleen Dieteren.
Er waren destijds maar 2 opties, harmonie of voetbalclub, en omdat de harmonie voor kostuum en instrument zorgde en de voetbalclub alleen voor een
shirtje... werd het de harmonie, mede doordat mijn oudste broer en meerdere ooms en verdere familieleden ook in deze HAFA wereld actief waren!
Ook speelde ik als tiener in de hofkapel van de "Sjoutvotte" Kluis Geleen,
samen met Jo Faber, alweer een connectie met de Dirgelländer, waar we per
toeval enkele weken geleden achter kwamen.
Daarna verkaste ik “vrijwillig verplicht” naar Augustinus Lutterade omdat ik
zaterdags bij mijn oom ging werken die bij Augustinus lid was en ... daar
hadden ze een kapel de "Augustiner Blaaskapel"!
Toen ik getrouwd was ben ik in Born gaan wonen en werken waar mijn baas
lid was van L'Union en daar kwam natuurlijk Harmonie L'Union Born aankloppen waar ik tot 2 jaar geleden 38 jaren meespeelde. Ik ben wel nog lid en
regel nog van alles voor hun "verjaardagactie".
Verder heb ik nog bij Velky Steinetzki en Holand'anka gespeeld, en nu, na
mijn 59 jarige rondreis door muziekland als klarinettist, ben ik geland bij de
Dirgelländer Muzikanten in Stein waar ik hoop op nog vele leuke/gezellige/
muzikale jaren.
Ik prijs mij gelukkig dat mijn vrouw Annelies een liefhebber is van deze vrolijke muziek en bijna overal meegaat, want de vrouw achter de muzikant is zeker zo belangrijk als de muzikant zelf om een langdurige relatie met de muziekwereld in stand te houden!
Genoeg geschreven, ik hoop dat wij en u allen die deze muziek een warm
hart toedragen, nog vele mooie muzikale momenten en optredens mogen
meemaken”.

Ton Luijten,
nieuwe es-klarinettist bij de
Dirgelländer Muzikanten.

Muzikale groet, Ton Luijten.

Nieuwjaarsbijeenkomst 15 januari 2017...
… Onze jaarlijkse Nieuwjaarsborrel is al lang een traditie. Deze keer houden
de Dirgelländer Muzikanten samen met De Vrienden van de Dirgelländer op
zondagmiddag 15 januari deze Nieuwjaarsbijeenkomst. Vanaf 14.30 uur willen we elkaar ontmoeten in de feestzaal van Brasserie Merode in SteinNieuwdorp. Rond 16.00 uur zullen uw Dirgelländer Muzikanten voor de vrolijke noot zorgen op deze avond. We spelen dan speciaal voor onze Vrienden
een optreden van een uur. U bent allemaal van harte uitgenodigd voor deze
gezellige bijeenkomst. Het is dé gelegenheid elkaar aan het begin van het
nieuwe jaar te ontmoeten. We hopen dan ook u in groten getale te kunnen
verwelkomen. Graag tot zondag 15 januari a.s. vanaf 14.30 uur.

Onze jaarlijkse
Nieuwjaarsbijeenkomst is op
zondag 15 januari a.s. vanaf
14.30 uur in de feestzaal van
Merode in Stein.

Fine…
...Tot slot nog. We kijken terug op een succesvol 2016 voor onze kapel. We
hebben enkele veranderingen in de bezetting kunnen doorvoeren. Onze agenda voor 2017 staat nu al aardig vol. Houd de agenda in de gaten voor al onze
activiteiten; ook op onze website www. Dirgellander.nl.
In dit laatste nummer van 2016 willen we iedereen nog eens bedanken voor
het bezoek aan onze optredens, het K&S Dirgelenfeest en het 4de Steinder
Oktoberfest en voor de enthousiaste belangstelling voor onze activiteiten.
We hopen u ook komend jaar weer te mogen begroeten.
De Dirgelländer Muzikanten wensen u, ook namens de contactpersonen,

Fijne Feestdagen en een gelukkig, gezond en muzikaal Nieuwjaar.
De eerste activiteit in 2017 is onze inmiddels traditionele nieuwjaarsborrel op
zondag 15 januari a.s. om 14.30 u. in brasserie Merode. Hopelijk tot dan.

Blik op Ettal, Oberbayern,
(weet u nog?)
met de abdij,
vanaf Hotel Blaue Gams,
bij zon en sneeuw.

Uw Dirgelen Nuujts nummer 21 verschijnt eind maart 2017.
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Uit ons fotoalbum...
… van de afgelopen jaren hebben we hier voor u een keuze uit onze foto’s
geplaatst. Dit keer ziet u niet de Dirgelländer Muzikanten in beeld gebracht,
maar er is vooral geprobeerd u, ons publiek, te laten zien. Misschien herkent
u zichzelf op een van de plaatjes. Veel plezier ermee.
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