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De opmaat ... van nummer 21
Uw Dirgelländer Muzikanten brengen u weer nieuws

met Dirgelen Nuujts nummer 21. Het vijfde jaar van
ons infoblad is vol. In het eerste kwartaal van 2017
was het minder druk voor de Dirgelländer Muzikanten. Dat is in deze periode altijd zo. Deze tijd gebruiken we dan ook voor het instuderen van nieuwe muziek die door de muziekcommissie is uitgezocht. Maar
ook, voor het verfijnen van bekende stukken. De
Dirgelländer Muzikanten hebben sinds enige tijd
enkele nieuwe leden. Dat ziet u ook op onze nieuwe “statiefoto” die door John Baggen is gemaakt. En,
hebt U de verandering in de lay-out al gezien?
Het is nu ook de gelegenheid om de nieuwe mensen
voor te stellen. Dit keer stellen zich in Dirgelen Nuujts
klarinettist Serge Vervuurt en tenorhoornist Jos Willems aan u voor in Solo voor… . Verder is er informatie over de busreizen naar Merselo en Geldrop. Een bijzondere Muziekavond... kondigen we aan. De Rabo Clubkas Campagne ...
komt er weer aan. 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 . In de rubriek Omaggio… presenteren
we dit keer Freunde Echo uit Overloon. In de Agenda… vindt u onze aanstaande optredens. Er is
komende tijd weer veel te doen bij uw Dirgelländer Muzikanten. 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
 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 en Geldrop met de bus...
… uw Dirgelländer Muzikanten spelen binnenkort in Merselo (4 juni) en in Gel-

drop (11 juni). Zie daarvoor onze agenda op pagina 3. De Vrienden organiseren busreizen naar deze twee bijzondere optredens, zodat u geheel ontzorgd
deze twee muziekevenementen kunt meebeleven. Voor de reis naar Geldrop
zijn de kosten als volgt: de bus € 7,50; de entree € 2,50; het Brabants buffet
€ 8,00. De leden van de Vrienden van de Dirgelländer betalen dus € 18,00.
Aanmelden kan bij Harrie Stijnen, Betalingen op IBAN nummer NL92RABO
0167754467, o.v.v. Geldrop.
Wat de busreis naar Merselo betreft wordt nog bekeken waar we eventueel na
aankomst in Stein nog iets kunnen eten. Zodra hierover meer duidelijkheid is,
laten we u dit weten.

Nieuwsbrief voor de Vrienden van de Dirgelländer
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Omaggio …

Blaaskapel Freunde Echo
uit Overloon.

… dit keer voor blaaskapel Freunde Echo uit Overloon. Zij speelden al op ons
K&S Dirgelenfeest en we ze waren met ons in Kinzweiler. Ook de historie van
Freunde Echo loopt deels parallel aan die van de Dirgelländer Muzikanten,
zoals dat bij veel kapellen het geval is.
In de tweede helft van de jaren zestig is Ernst Mosch en zijn Egerländer
Musikanten immens populair, ook in Nederland. Vele kapellen worden er in
die tijd opgericht. In de zomer van 1969 komen enkele leden van Fanfare
“Vriendenkring” bij elkaar om ook in Overloon een blaaskapel op te richten.
Een bezetting is spoedig bij elkaar en in het najaar begint
men te repeteren. Het eerste optreden volgt spoedig.
Aanvankelijk speelt men zonder klarinetten (men stamt immers uit een fanfare), maar al spoedig stappen de saxofonisten over naar klarinet. Na een "aansporing" van een jurylid op
een concours wordt de zelfstudie aangevuld met lessen op de
muziekschool.
Concoursen vormen in de beginjaren van de kapel een belangrijk deel van het programma: een vast bestanddeel in het
programma is de jaarlijkse deelname aan het concours in Den
Dungen, georganiseerd door de Drie Donken Blaaskapel.
Allengs vermindert het aantal concoursen evenals de animo
om er aan deel te nemen; 1989 is het laatste jaar dat de kapel deelneemt aan een concours.
Ondertussen heeft men opgetreden in Tsjechië, Oostenrijk,
Duitsland, Luxemburg, België en heel veel in Nederland. Jaren van bijna 70
optredens waren geen uitzondering.
Vanaf de jaren negentig verandert geleidelijk het repertoire van vooral
Böhmische naar hoofdzakelijk Mährische muziek. Ook loopt geleidelijk het
aantal leden terug. Echter, in de huidige bezetting speelt men al meer dan
vijftien jaar. Een aanzienlijk aantal van de muzikanten is ook nog steeds
lid van Fanfare “Vriendenkring”.
Freunde Echo is een prachtige springlevende kapel met een geweldige sound
en een mooie zang, die nog steeds stevig van zich laat horen.
Freunde Echo, een ster aan onze blaasmuziekhemel.

K&S Dirgelenfeest 2017...
Het K&S Dirgelenfeest is dit
jaar op zondag 27 augustus
in Brasserie Merode, Stein.
Zet u de datum vast in uw
agenda?

… Ja, dat staat ook alweer in de steigers. Zondag 27 augustus a.s. is het zover. We organiseren weer een blaaskapellenfestival. Het programma staat ook
al vast. Om 13.00 uur bijten uw Dirgelländer Muzikanten het spits af. Daarna
spelen nog 3 orkesten voor u: Blaaskapel Mährländer (een geheel nieuw orkest), de Eiserbach Muzikanten (2de plaats Oberstufe EK 2015 Kerkrade) en
die Original Dorfmusikanten Pittem-B (3de plaats Mittelstufe EK 2015 Kerkrade). Daarmee hebben we een gevarieerd programma op hoog niveau voor u.
Alles speelt zich weer af in onze thuisbasis Brasserie Merode Zowel de zaal als
ook de brasserie en het terras staan ter beschikking. Natuurlijk zorgen we
weer voor lekkers van de barbecue.
En, zoals altijd is de entree vrij.
We hopen weer vele Vrienden en Vriendinnen te ontmoeten op
zondag 27 augustus a.s.. Graag tot dan.

De

Op de bühne in Maasbree

Dirgelländer Muzikanten

… In het eerste kwartaal van 2017
waren de Dirgelländer Muzikanten te
horen op de onderstaande optredens.
… zondag 15 januari op onze traditionele Nieuwjaarsbijeenkomst in Brasserie Merode.
Het was een gezellige ontmoeting waarop we veel
Vrienden mochten verwelkomen. Speciaal voor onze
fans speelden we een dik
uur onder leiding van onze
repetitor Wil de Bruin. …
zondag 25 januari waren
de Dirgelländer Muzikanten paraat in Meeswijk bij
het Nieuwjaarsconcert van de
Briggelhaner Muzikanten. Het publiek

Nieuwsbrief voor de Vrienden van de Dirgelländer

op de Bühne …
bestond voornamelijk uit onze eigen
fans en die beantwoordden onze muziek met het nodige applaus.
… zondag 5 maart waren we te gast in
Maasbree bij De Breethaler. Het was
voor het eerst dat de Dirgelländer Muzikanten hier van zich konden laten horen. In een volle zaal werd het enthousiaste publiek getrakteerd op vier kapellen. De sfeer was super. De Dirgelländer Muzikanten speelden tot aan de
afsluiting van het feest. Leuk was, dat
we, ondanks de wat verdere reis, toch
nog diverse Vrienden konden begroeten.
… zondag 26 maart waren we te gast
bij Die Altböhmischen in Kerkrade.
Daarover volgende keer meer.
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Agenda 2017
Zo
Zo
Za
Zo
Zo
Zo
Vr
Zo
Zo
Zo
Zo
Zo
Za

2 april Ös Genüge, Bree (B) 10.30 – 12.00 uur.
9 april WZC Hagerpoort Amby, 15.00 – 16.30 u.
29 april Blaaskapellenfestival Maasgalm Kessenich 18.00-19.15 uur.
21 mei Boschhookconcert met SMK, Steinerbos. Nadere info volgt.
28 mei Kapellentreffen Fanfarezaal Melick. Vanaf 14.00 - 15.30 uur
4 juni Pinksterzondag, tent in Merselo. Busreis. Info volgt.
9 juni Jubileum Bovenberger Musikanten,Heistern (D). 22.00–24.00 u.
11 juni Mosch am Mittag, Geldrop, vanaf 12.30 u. Busreis. Zie verder.
9 juli Ponderosa Maasmechelen/Kotem (B). 15.00 – 18.00 uur.
27 aug. K&S Dirgelenfeest 2017. Nadere info volgt.
10 sept. Vriendendag (Middag, nadere info volgt).
24 sept. Jaarmarkt Kermisplein Meers 14.00 – 16.00 uur.
7 en Zo 8 okt 5e Oktoberfest Stein. Spelen zo 8 okt 14.00 – 15.15 uur.
Nadere info volgt.
Zo 29 okt. WZC Moutheuvel Stein. 14.30 - 16.00 uur (ov)

Agenda-aanvullingen volgen.
Zie ook onze webpagina:

www.dirgellander.nl

Solo voor...
… Sinds enkele maanden versterken Serge Vervuurt en Jos Willems onze gelederen. Dat hebt u al kunnen beleven bij ons optreden op de Nieuwjaarsbijeenkomst. Serge en Jos stellen zich in deze “SOLO voor…” nu persoonlijk
aan de lezers voor. Eerst het woord aan Jos.
“Ik, Jos Willems, wil me even voorstellen als de nieuwe tenorhoornist bij de
Dirgelländer. Zo’n 50 jaren geleden ben ik geboren in Geleen en heb tot mijn
28e in Puth gewoond. Mijn muzikale carrière is dan ook begonnen op mijn 9e,
bij de koninklijke Fanfare van Puth. Op mijn 13e jaar had ik al m’n HaFaBra-B
diploma, en mocht toen direct bij de grote vereniging.
Die fanfare is wellicht bekend, maar zélf was ik het meest in mijn nopjes bij
“Die Freizeit Musikanten”, de jeugdkapel, die menig bruiloftsfeest, Frühschoppen en dorpsfeest aan het swingen kreeg in Puth en verre omstreken.
In 1995 gingen we wonen in Maasmechelen (B); het werk bleef in Nederland.
Muziek (dat zullen jullie nu wel doorhebben), speelt een belangrijke rol in
m’n leven, echter de grote renovatie van ons eerste huis viel niet te combineren met de verplichtingen van een muziekvereniging, waardoor ik een muOnze nieuwe Tenorhoornist
zikale pauze van 5 jaar heb moeten inlassen.
Jos Willems
In 2000 heb ik dat weer opgepakt en ben lid geworden van “De Zavelkapel” (de hofkapel van de Zavelzekskes) én van de Kon. Fanfare Opgrimbie.
Sinds die datum ben ik overtuigd van de kracht van muziek en hoe een vereniging mensen kan samenbrengen. Ik werd in zeer korte tijd opgenomen in
de dorpsgemeenschap van Mechelen a/d Maas waar ik zo graag heb gewoond. Daarna ben ik na enkele keren ‘uithelpen’, in 2007 ook nog vast lid
geworden van de “Reckheimer Muzikanten” uit Rekem, puur omdat het zo’n
leuke vereniging is.
In 2013 kwamen Angelique en ik terug naar Nederland, naar Oud-Geleen,
waar we ons gelukkig voelen en samen oud willen worden, al kan dat natuurlijk niet zonder muziek!
In Geleen ben ik direct lid geworden van de Harmonie St. Cecilia 1866, en
heb tevens nog 3 jaar lang geprobeerd om lid te blijven van de “Reckheimer
Muzikanten”. Maar, de afstand is toch een te groot obstakel om voldoende
contact te houden met de mensen zélf. Ik ben namelijk niet bij een muziekvereniging voor het muziek maken alleen, maar wil graag de combinatie van
het samen muziek maken én het sociale contact en vriendschap.
Ik wilde dus graag bij een andere blaaskapel dichter bij huis. Carool Frantzen
heeft me toen in contact gebracht met de Dirgelländer Muzikanten. Na 3
maanden proeftijd vind ik het een gezellige club, die op hoog niveau muziek
maakt én een fantastische fanclub heeft. Dat is toch wel iets unieks wat jullie
samen hebben opgezet!
Ik hoop jullie nog vaak te zien tijdens een van de vele evenementen van de
Dirgelländer Muzikanten.

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.
Nieuwsbrief voor de Vrienden van de Dirgelländer
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Nieuwe foto en site voor de

Dirgelländer Muzikanten

… U hebt het vast al opgemerkt. Op de voorpagina prijkt onze nieuwe
“statiefoto”. Onze vaste ontwerper John Baggen tekende voor het design.
We staan er nu weer fraai op. Maar er is meer nieuws. De internetpresentatie
van de Dirgelländer Muzikanten wordt in een nieuw en moderner jasje gestoken. Ook dat is het werk van John Baggen. Op www.dirgellander.nl kunt u het
t.z.t. zelf bekijken.
John, bedankt voor je belangeloze bijdrage aan onze PR.

Op de pupiter...

Gerald Weinkopf,
componist, arrangeur en
tekstschrijver.

…De muziek van Ernst Mosch beleeft momenteel een revival. Niet voor niets
organiseert Ruud van Didden een festival onder de naam Mosch am Mittag
waar ook de Dirgelländer Muzikanten optreden. Daarom kiezen we dit keer
voor een componist, arrangeur en tekstschrijver van Mosch’ muziek: Gerald
Weinkopf
Gerald Weinkopf (1925-1992) of ook „Gerry“ behoort tot de belangrijkste
mensen uit de oprichtingsperiode van de Egerländer Musikanten rond Ernst
Mosch. Weinkopf was van oorsprong jazzmuzikant (tenorsaxophonist, fluitist),
componist en arrangeur maar ook tv-journalist.
De jeugdige Gerald Weinkopf speelde accordeon en bekwaamde zich later op
diverse instrumenten, o.a. altviool, tenorhoorn, bastuba en viool.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog richtte hij zijn eigen dansorkest op, waarin hij
eerst altsaxofoon en vanaf 1947 tenorsaxofoon speelde. Na de oorlog speelde
hij voornamelijk de toen populaire jazzmuziek in Amerikaanse clubs.
In 1954 kwam hij als 1. tenorsaxofonist bij het Südfunk-Tanzorchester van
Erwin Lehn. Weinkopf bleef er tot 1962. Verder speelde hij in het sextet van
Horst Jankowski; in1958 met John Lewis en 1959 met Wolfgang Lauth (in de
speelfilm „Praeludium in Jazz“). In 1960 trad hij op op het Deutsche Jazzfestival. Weinkopf stond sinds jaren in de vakpers bekend als een van de beste
jazzmuzikanten en als jazz-arrangeur.
Hoewel Gerald Weinkopf al met 14 jaar voor de kapel van zijn geboorteplaats
componeerde, was over zijn oude liefde voor de blaasmuziek niets bekend.
Maar dat veranderde toen hij spontaan voor Ernst Mosch en zijn nieuw opgerichte „Egerländer Musikanten“ enkele bewerkingen schreef. Daaruit groeide
zijn levenswerk. Van 1956 tot zijn dood in 1992 was Gerald Weinkopf als arrangeur en tekstschrijver voor de „Egerländer Musikanten“ actief. Hij drukte
zijn stempel maatgevend op hun sound en succes. Onder zijn pseudoniem Bruno Zwinger schreef hij onder andere de teksten voor de beroemde titels Bis
bald auf Wiedersehn, Sterne der Heimat en Wir sind Kinder von der Eger. Ook
de tekst van de succesvolle wals Mondschein an der Eger is van zijn hand.
Weinkopf werkte vanaf 1962 bij de Süddeutsche Rundfunk (SüdfunkFernsehen) als „Musikreferent“ en tekende in de jaren 60 voor talrijke klassieke muziekuitzendingen op tv, zoals met Maurice André (klassiek trompettist) of
het Stuttgarter Kammerorchester. Maar ook opvallende Kerkmuziekconcerten
en de serie „Bei der Arbeit beobachtet“, waarbij beroemde dirigenten bij het
uitwerken van orkestwerken werden gevolgd, kwamen onder zijn verantwoording tot stand. Al met al was Gerald Weinkopf een zeer veelzijdig musicus.
De Dirgelländer Muzikanten spelen diverse composities en arrangementen van
hem, zoals Rauschende Birken, Böhmischer Wind, Ein neuer Tag, Aus Böhmen
kommt die Musik en de bekende Rosamunde en de Schneewalzer.

Muziekavond met Paul van Loo …
...Het organisatie comité van het 5e oktoberfeest organiseert, op initiatief van

Samenstelling
Dirgelen Nuujts:
Peter Notten
Henk Stortelder

Jan Smeets, een unieke muziekavond op 21 april in het Zalencentrum Kerensheide, met luistermuziek.
De avond wordt geopend door het duo Tamara Hodzelmans en Hans Hirsch van
dialekverain “ d’r Wauwel “ oes Kirchroa met een act over kerstmis en gedichten. Daarna is het de beurt aan een van Limburgs topdialectzangers, Paul van
Loo, uit de Oostelijke Mijnstreek. Hij is vooral bekend van het lied “`t Is nog
noëts zoë donker geweës”.
Paul neemt ons mee op een heerlijke muzikale rondreis langs de mooiste Limburgse dialectliedjes en als hoogtepunt gaan we terug naar de 60er en 70er
jaren met alles wat je maar horen wilt, de Beatles, de Stones etc.,etc.
Kaarten à € 5,00 via Harrie Stijnen IBAN NL92 RABO 0167 7544 67 t.n.v J.H.
Stijnen, Vrunj Dirgellander. Graag er bij vermelden: dialectavond.
En, noteer alvast vrijdagavond 21 april, Zalencentrum Kerensheide, 20.00 u.!
‘t Wordt vast en zeker een mooie luisteravond.

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 de Rabobank Westelijke Mijnstreek. Dat is dit jaar al voor de 7de keer!
De Dirgelländer Muzikanten behoren natuurlijk, zoals elk jaar, weer tot de
aangemelde verenigingen.
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. In de stemperiode van 10 t/m
23 mei 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 blaaskapel.
We rekenen ook dit jaar op uw steun. De uitslag van de Rabobank Clubkas
Campagne 2017 wordt tijdens een evenement voor verenigingen en stichtingen op donderdag 29 juni 2017 bekend gemaakt. Daarna publiceert Rabobank
de uitslag op haar website. Overigens hebben de Dirgelländer Muzikanten zich
ook aangemeld voor een optreden tijdens het afsluitende evenement.
De Rabobank Westelijke Mijnstreek heeft voor 2017 besloten om een
totaalbedrag van €235.000,00(!) uit te keren aan de deelnemende
verenigingen en stichtingen. Uw stem is voor ons dus geld waard.
Feitelijk kunt u ons steunen met 2 stemmen en ons zo, voor u zelf kosteloos,
U steunt ons toch zeker ook
via de Rabobank een bedrag schenken.
met uw stem van de
U wilt U ons toch zeker steunen? Doe dan mee aan de sponsoractie van de
Rabobank Clubkas
Rabobank Westelijke Mijnstreek via de site rabobank.nl/wm.
Campagne 2017!
Brengt u de actie ook onder de aandacht van familie, vrienden en bekenden?
Wij verheugen ons op uw steun, want uw stem is voor ons goud waard.
Alvast onze hartelijke dank voor uw steun.

GROTE verrassing voor de Dir gelländer Muzikanten ...
… Letterlijk een
“grote” verrassing
viel de Dirgelländer

Muzikanten ten

deel op de Nieuwjaarsbijeenkomst.
De grote rol die ophing boven het podium was natuurlijk
wel opgevallen. Maar, de verrassing was toch groot, toen onze Vrienden de
grote rol ontvouwden en een reusachtig decorstuk tevoorschijn kwam met de
afmetingen 2.80 meter bij 12 meter! Een prachtig berglandschap,
“gecomponeerd” door John Baggen, was het indrukwekkende cadeau dat de
Vrienden voor ons paraat hadden. Perfect bruikbaar bij onze feesten in Brasserie Merode.
Een welgemeend “hartelijk dank” geldt onze Vrienden en hun bestuursleden.

Het “grote” cadeau:
een prachtig decor.

Staccato...
Op 15 januari was onze gezellige jaarlijkse Nieuwjaarsbijeenkomst.
De Vrienden hebben de Dirgelländer Muzikanten een mooi cadeau gegeven.
De Dirgelländer Muzikanten willen daarvoor hartelijk dank zeggen.
De Rabobank houdt weer haar jaarlijkse Clubkascampagne.
U kunt stemmen tussen 10 en 23 mei a.s.
Stemt u op de Dirgelländer Muzikanten?
Het K&S Dirgelenfeest wordt dit jaar gehouden op zondag 27 augustus.
Het 4e Steinder Oktoberfest is op zaterdag 7 en zondag 8 oktober.
Onze Vrienden hebben busreizen georganiseerd naar Geldrop en Merselo.
Dirgelen Nuujts
U kunt genieten van twee heerlijke middagen met blaasmuziek.
het nieuwsblad van de
Bij Harrie Stijnen kunt u zich opgeven.
Dirgelländer Muzikanten
verschijnt elk kwartaal
21 April wordt een muziekavond in Zalen centrum Kerensheide gehouden.
gratis voor de leden van
O.a. dialectzanger Paul van Loo treedt dan op.
“Vrienden van
de Dirgelländer”.
Dat belooft een prachtige avond met dialect luistermuziek te worden.
Geeft u zich op bij Harrie Stijnen.
Nieuwsbrief voor de Vrienden van de Dirgelländer
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Solo voor...

Serge Vervuurt,
onze nieuwe Bes-klarinettist

Sinds enkele maanden zijn er nieuwe muzikanten bij ons orkest, de Dir gelländer Muzikanten. Met de komst van Serge Vervuurt, op de bes-klarinet, is onze
klarinettensectie weer op gepaste sterkte. In deze Solo voor… stelt Serge zich
even aan u voor.
Mag ik mij voorstellen: Serge Vervuurt, oorspronkelijk afkomstig uit Kerkrade.
Op 10-jarige leeftijd ben ik, samen met mijn jongere broer, begonnen met
klarinet-les, bij Harry Senden.
Na een dik jaar werd ons flink oefenen beloond met het spelen in de “grote”
harmonie St. Gregorius Haanrade.
Een aantal jaren later mocht ik ook meeblazen als klarinettist in het mandoline
orkest Napoli, waar mijn moeder gitaar speelt.
Terug in Limburg hebben we het huis gekocht van de dirigent van de fanfare
van Kotem.
Zelfs al hoort een klarinet niet echt in een fanfare thuis, toch heb ik er inmiddels meer dan 11 jaar met veel plezier gespeeld.
Een heel nieuwe uitdaging kwam op mijn weg toen ik hoorde dat de Dir gelländer Muzikanten een nieuwe klarinettist zochten. Ik bezocht in september het
Boschhook-concert en dat heeft me over de streep getrokken.
Eerlijk gezegd had ik toch wel wat “schrik” voor het hoge niveau en het uitgebreide repertoire. Schrik zet aan tot oefenen. De laatste maanden heb ik dus
héél veel geoefend!
De repetities op donderdagavond en de concerten blijven een uitdaging, maar
ze geven me nieuwe energie. Dat kan ik goed gebruiken in een gezin met 3 kinderen gecombineerd met een drukke praktijk.
Als je iets werkelijk wilt, dan kan het!

5de Steinder Oktoberfest 2017…
… Het Steinder Oktoberfest gaat dit jaar zijn eerste lustrum in. Voor de vijfde
keer op rij organiseren de Vrienden samen met de Dirgelländer Muzikanten voor u dit populaire feest in de zaal van
Brasserie Merode. Achter de schermen is al een en ander
aan werk verzet. Dit jaar veranderen enkele zaken. De optocht zal weer groter worden dan afgelopen jaar. We proberen er ook nieuwe elementen in te brengen. Oplettende
lezers hebben al gezien dat er twee data zijn gepland. Op
zaterdag 7 oktober zullen we de optocht houden en daar
achteraan een Oktoberfestparty voor ons “jongere publiek”.
Op zondag 8 Oktober houden we de Oktoberfest- middag,
zoals u dat al die jaren al gewend was van ons. We hebben
gezorgd voor een puik programma.
Op 7 oktober start de optocht om 18.30 uur met
daarna de Opening en het voorstellen van de Steinder OkDe volle bühne bij de
toberfestkönigin
2017.
Vanaf 20.00 uur presenteren w e Die Allesduropening van het
cheinandertaler
Hatseflats
Discoshow, Volle Pulle en Richtig Rex.
4de Steinder Oktoberfest
2016
Op zondag 8 oktober starten we om 13.00 uur met DJ Matthieu Ebben (ook verder in de pauzes), de Dirgelländer Muzikanten, het voorstellen van de Steinder
Oktoberfestkönigin 2017, Grenzenlos, Original Wurmtal
Quintet en Volle Pulle. Op beide dagen kunt u genieten van ons culinaire
“Oktoberfest aanbod”, met dit jaar weer een nieuwe verrassing, naast de OktoHet 5e Steinder Oktoberfest
berfestburger van vorig jaar. Ook wordt op beide dagen een loterij gehouden
is dit jaar op zaterdag
met mooie prijzen. Over de start van de kaartverkoop houden we u nog op de
7 en zondag 8 oktober in
hoogte.
Brasserie Merode in Stein.
Zet u de beide data alvast in uw agenda?
Overigens, u kunt ons volgen op de Facebooksite van het Steinder Oktoberfest.

Fine…

Tot slot nog. 2017 Is al weer een eind op weg en de Dirgelländer Muzikanten
zijn goed uit de startblokken gekomen. Onze agenda voor 2017 loopt al aardig
vol. Er zitten ook een aantal nieuwe optredens bij. Houd ook onze website in
de gaten: www. Dirgellander.nl, en onze Facebooksite.
Voor de komende tijd zijn vooral de uitjes naar Merselo en Geldrop
vermeldenswaardig. De Dirgelländer Muzikanten met hun Vrienden op pad
voor een gezellige middag. Hopelijk tot ziens bij (een van) onze activiteiten.
Uw Dirgelen Nuujts nummer 22 verschijnt eind juni 2017.
Nieuwsbrief voor de Vrienden van de Dirgelländer
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