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Dirgelen Nuujts nummer 19 brengt, speciaal voor u, 

onze trouwe fans weer nieuws van uw Dirgelländer 

Muzikanten. We zijn nog midden in ons volle pro-
gramma aan het werk. U leest meer over de voorbije 
optredens in Op de bühne… en in de Agenda… 
vindt u onze aanstaande optredens. Over de 
busreis naar de Oberländer Bua’m… in  
Kinzweiler (D) vindt u de laatste info. 
Verder treft u een terugblik op het K&S Dirgelenfeest 
2016… en op de Vriendendag. Over het 4e Steinder 
Oktoberfest... willen we u nog verder informe-
ren. Overigens, achteraan vindt u het affiche 
dat John Baggen voor het 4e Steinder 
Okoberfest 2016 heeft ontworpen. Ook vindt u 
informatie over wisselingen in de bezetting 
van de Kapel. En, in deze uitgave van uw Dir-
gelen Nuujts ook de bekende rubrieken. In een  
aflevering van onze nieuwste rubriek Omag-
gio... presenteren we weer een kapel uit 
onze omgeving. Dit keer in Op de Pupiter… 
een bijzondere componist, en nog meer.  
Heel wat nieuws dus.  
Veel plezier bij het lezen. 
Overigens, met het volgende nummer, Dirge-
len Nuujts nr. 20 maken we het eerste lustrum 
vol. U hebt dan al 5 jaar kunnen genieten van 

alle nieuws over uw Dirgelländer Muzikanten.  

De opmaat ...  van nummer 19 

          Dirgelen Nuujts  

Nummer 19 
 

September 2016 
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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. 

. 
 

         

Dirgelländer Muzikanten  Stein 

Het bestuur van  
de Dirgelländer Muzikanten 
 
Voorzitter:                     
Jos Vranken 
 
Penningmeester:             
Jack van Rossum 
 
Secretaris: 
Peter Notten 
       ………… 
 
PR en Contact: 
Peter Notten 
Onderste Puth 69 
6155 LR  Puth 
 

tel. 046-4433212 
 

E mail: 
aenpnotten@gmail.com 
 

óf 
Henk Stortelder 
Smeetsstraat 70 
6171 VD Stein NL. 
 

tel. 046-4337868 
      06-57342358  
 

E mail: 
henk.stortelder@gmail.com 
  
        ………… 
 
Repetitor: 
Wil de Bruin 
 

        ………… 
 

Rabobank:  
IBAN: NL98RABO0149252870   
 
 

Wisselingen in de bezetting... 

... Zoals bij elke vereniging doen zich ook bij de Dirgelländer Muzikanten af en 
toe wisselingen voor. Speaker Ton Lexis refereerde bij het K&S Dirgelenfeest 
onlangs zelfs aan voetbalverenigingen waar op gezette tijden transfers plaats 
hebben. Leuk is het natuurlijk niet wanneer leden de vereniging verlaten, 
maar we proberen steeds weer nieuwe geïnteresseerde muzikanten te vinden 
voor de open plekken. Frits van den Bosch (Bes-klarinet) en Toon Wiermans 
(Es-klarinet) hebben besloten definitief te stoppen. Voor de Bes-klarinet heb-
ben we een vervanger gevonden (zie verder). Voor de Es-klarinetpartij zijn 
we nog aan het zoeken. Verder heeft trombonist Carool Frantzen een time-
out genomen vanwege drukte in de privésfeer. Hij komt mogelijk later weer 

terug bij de Dirgelländer Muzikanten.  
Frits, Toon en Carool, bedankt voor jullie inzet voor de kapel.  
Het vinden van vervangers is altijd een tijdrovende zaak. Onze agenda-
afspraken voor optredens zijn lopende en om alles passend te krijgen is een 
opgave. Daar houdt zich voorzitter Jos Vranken mee bezig. We beschikken 
gelukkig over een redelijk uitgebreide lijst met namen van plaatsvervangers.       
Tot nu toe hebben we de open plaatsen goed kunnen opvullen. 
Over de verdere ontwikkelingen houden we u op de hoogte. 

         

Dirgelländer Muzikanten  Stein 
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Samenstelling  

Dirgelen Nuujts:  

Peter Notten        

Henk Stortelder 

Componist, arrangeur en 
trompettist  

Jaroslav Skabrada 

... dit keer een componist met een opmerkelijke naam: Jaroslav Skabrada.  
Hiermee duiken we ook in de geschiedenis van onze blaasmuziek die teruggaat 
tot Ernst Mosch. Skabrada werd geboren op 9 januari 1919. Op 9-jarige leeftijd 
kreeg hij zijn eerste vioollessen. Met 11 jaar ontdekte hij zijn liefde voor de 
trompet en de flügelhorn. Pas 12 jaar oud speelde hij al in een orkest. Vanaf 
zijn 15de (1934) studeerde hij aan het conservatorium in Praag o.a.trompet. 
Zijn uitzonderlijk talent en grote liefde voor de muziek voerden hem naar het 
Nationale Theater in Praag waar hij van 1945 tot 1978 solo-trompettist was. 
Vanaf zijn kindertijd was hij ook nauw met de böhmische volks– en blaasmu-
ziek verbonden.  
Als componist is Jaroslav Skabrada bekend om zijn symfonische stijl in al zijn 
veeleisende composities van polka’s. Opvallend zijn vaak de korte “lopertjes” 
als versiering in de stukken. Misschien wel een overblijfsel van zijn vioollessen 
als kind? Hij was de schepper van talrijke interessante werken en arrangemen-
ten voor blaasorkesten en –ensembles, zoals ook Ernst Mosch und seine Origi-
nal Egerländer Musikanten. Daarin is de componeerstijl van Skabrada onmis-
kenbaar tot zijn recht gekomen.  
Op leeftijd gekomen bleef hij de muziek toegewijd en werkte hij nog als com-
ponist met gerenommeerde professionele orkesten samen, zoals het 
“Orchester der Burgwache Praag” en het militair orkest “Garnisonsmusik 
Brünn”. Op talrijke blaasmuziekfestivals in binnen- en buitenland was hij een 
graag geziene gast.  
Op 3 juni 2002 stierf Jaroslav Skabrada. Zijn muzikale erfenis telt vele werken 
die o.a. bekend zijn geworden door Ernst Mosch. Een opsomming: Musikanten-
stolz, Goldene Musik, Musikantenherz, Jana tanzt, Schau doch nicht auf die 
Uhr, Lass uns mit den Wolken ziehn, Lebensfreude Polka en de bekende Tuba-
solo Carnevale di Venezia. Het meest bekende stuk is waarschijnlijk de vrolijke 
solo Klarinettenmuckl, ook als Tubamuckl vaak te horen. 
Jaroslav Skabrada, een naam om te onthouden. 

Op de pupiter … 

… De uitnodiging van de Vrienden van de Dirgelländer is u zeker niet ont-
gaan. Net als vorig jaar in oktober, reizen we ook dit jaar naar Kinzweiler (D). 
Daar organiseren de Oberländer Bua’m uit Alsdorf, op zaterdag 22 oktober 
a.s. weer een Böhmisch-Märische Nacht in de Gemeindehalle. 
De deelnemers van vorig jaar herinneren zich vast nog de gezellige avond. 
De Oberländer Bua’m zelf openen de avond om 18.00 uur. Om 20.00 uur is 

de beurt aan de Dirgelländer Muzikanten. Blaaskapel Freunde Echo uit Over-
loon sluit het spektakel vanaf 22.00 uur. Elke kapel neemt dus twee uur mu-
ziek voor zijn rekening. De contactpersonen van de Vrienden hebben weer 
een bus geregeld voor de reis. U hebt daarvan een aparte uitnodiging ontvan-
gen. Het vertrek in Stein is gepland om 17.00 uur bij Brasserie Merode in 
Stein-Nieuwdorp. De terugreis vanuit Kinzweiler is om 23.30 uur zodat we 
volgens voorschrift om 24.00 uur weer op Nederlandse bodem zijn. Daartus-
sen wacht u een heel plezierige avond met een mooi muzikaal vertier. 

Wij, de Dirgelländer Muzikanten, zijn zeer in onze nopjes met dit initiatief van 
de contactpersonen van de Vrienden van de Dirgelländer.  

Met de bus naar de Oberländer Bua’m... 

Nieuwe gezichten bij de Dirgelländer Muzikanten... 

...Door het invullen van de open plaatsen hebt u zeker al een tweetal nieuwe 
gezichten gezien in onze kapel. De positie van de tenorhorn wordt ingevuld 
door Harrie Hermans. Hij doet al een poosje mee bij de repetities en in Mer-
kelbeek heeft hij voor het eerst een optreden meegespeeld. 
Voor de Bes-klarinetpartij hebben we invulling gevonden in de persoon van 
Ton Luijten. Het eerste optreden van Ton was tijdens ons K&S Dirgelenfeest 
2016. Beide heren waren ook bij het optreden in Oost-Maarland en op de 
Vriendendag aanwezig.  
We hopen dat ze zich snel goed zullen thuis voelen in onze club.  
In het volgende nummer van uw Dirgelen Nuujts zullen ze zich aan u voor-
stellen. Ook onze statiefoto zal dan weer worden opgefrist, evenals de dia-
voorstelling op onze website. Voor de Es-klarinet zijn we nog zoekende naar 
een muzikant voor invulling daarvan. We hebben een aantal mogelijkheden in 
kaart gebracht en gaan die nu onderzoeken. Voor komende periode werken 
we met vervangers. Gelukkig dat die ook voor ons willen klaarstaan. 
We houden u op de hoogte. 
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Agenda  2016     

Agenda-aanvullingen volgen.  
         
Zie ook onze webpagina: 
www.dirgellander.nl  

zo. 25 sept. Boschhook-concert, IVN Steinerbos. 13.30—17.00u. 
za. 08 okt.      4e Steinder Oktoberfest vanaf 13.00 uur.  Zie verder. 
za. 08 okt. Oktoberfestparty vanaf 21.00 uur. 
zo. 16 okt. Moutheuvel Stein 15.00 – 16.30 u.  
za. 22 okt Musikabend Kinzweiler (busreis). Zie verder. 
za. 12 nov.  Bond Hart- en Vaatziekten, Brasserie Merode vanaf 15.30 u. 
   2017 
zo. 15 jan. Nieuwjaarsborrel, Brasserie Merode. Nadere info volgt. 
zo. 5 maart Kapellenfestival Breethaler, Maasbree (B). Nadere info volgt. 
zo 26 maart Kapellentreffen Die Altböhmischen, Kerkrade, vanaf 14.30 ? 

  Info volgt. 
zo 2 april Kapellenfestival blaaskapel Ôs Genüge, Bree (B) (ov) 
zo 30 april Blaasmuziekfestival blaaskapel Maasgalm Kessenich (ov) 

… In het derde kwartaal valt de va-
kantieperiode van de kapel. Toch lie-

ten de Dirgelländer Muzikanten  van 
zich horen op de onderstaande optre-
dens. Hoogtepunt was zeker...  
… zondag 28 augustus het K&S Dirge-
lenfeest 2016 in  brasserie Merode. 
Door het zeer warme weer vreesden 
we minder bezoekers. Maar, dat viel 
toch reuze mee. Het terras was in ge-
bruik en het lekkere windje zorgde 
voor verkoeling. Daar stond ook de 
barbecue die goed werd aangespro-
ken. Op de bühne was het gewoon 
heet. Dat weerhield de andere orkes-
ten echter niet ervan om een goede 
prestatie neer te zetten. Voor Muzi-
canka, de Breethaler en die Original 
Rodebachtaler Musikanten en onze 
eigen kapel klonk een enthousiast ap-
plaus. De “Stimmung” zat er goed in 
en het publiek genoot tot de laatste 
klanken deze heerlijke, gezellige dag 
afsloten. Zie verder. 
… zaterdag 3 september tijdens het 
seniorenfestival in Oost-Maarland, 
Eijsden. Dat was een optreden dat op 
zeer korte termijn was geregeld. De 

Dirgelländer Muzikanten speelden in 
het voorprogramma met bekende Ne-

De Dirgelländer Muzikanten  op de Bühne … 
derlandse artiesten zoals Imca Marina 
en Ronnie Tober. Bij 
binnenkomst werden 
de bezoekers verwel-
komd met de klan-
ken van onze kapel. 
Voor en na raakte de 
tent mooi gevuld 
met vrolijk publiek. 
We waren overigens 
onder de indruk van 
de organisatie van 
dit feest voor senio-
ren. Zoals de bezoe-
kers, vooral de min-
der mobiele senio-
ren, ontvangen wer-
den, begeleid en verzorgd. Geweldig! 
Bij een volgende gelegenheid staan 
we graag weer paraat. 
..zondag 4 september bij de Vrienden-
dag in Stein bij de Jeu de Boule-club. 
Dit jaarlijkse treffen van onze fans is 
al een traditie geworden. De contact-
personen van de Vrienden hadden een 
leuk programma voorbereid. Speciaal 
voor onze trouwe fans speelden de 

Dirgelländer Muzikanten een dik uur 
lang lievelingsmuziek. Zie verder in 
deze editie van Dirgelen Nuujts. 

De Dirgelländer  Muzikanten 
in Oost-Maarland, Eijsden op 

het seniorenfestival 

Staccato... 
De Dirgelländer Muzikanten werken aan nieuw repertoire. 

Let u maar eens op bij onze komende optredens. 
De agenda vult zich al met optredens in 2017.  
Het K&S Dirgelenfeest 2016 met 4 kapellen was een succes. 

In dit concept zullen we komend jaar weer 3 andere kapellen  
     presenteren. 

De Vriendendag was dit jaar, zoals altijd, een gezellige happening.  

Op 25 september spelen we weer in het openluchttheater bij het IVN.  

Naast uw Dirgelländer Muzikanten kunt u daar de nieuwe Burgwache  
     Kapelle uit Geulle beluisteren. 

Bij geschikt weer is dit een prachtig optreden op een superlocatie. 
Het 4e Steinder Oktoberfest staat in de steigers. 

Het wordt gehouden op zaterdag 8 oktober in Brasserie Merode. 

Vanaf 13.00 is er een “grote”optocht als feestelijke opening (zie facebooksite. 

Dit jaar heeft dit feest ook nog een apart avondprogramma. 

De Dirgelländer Muzikanten reizen naar Kinzweiler in Duitsland. 

Op 22 oktober gaan we met een volle bus naar de Oberländer Bua’m. 
Onze fanclub groeit en bloeit. We naderen het aantal van 170 leden! 
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Omaggio... 

K&S Dirgelenfeest 2016...  
… De veranderde opzet voor ons K&S Dirgelenfeest 2016 bleek de juiste keuze. 
Dit jaar presenteerden we 4 blaaskapellen, die elk anderhalf uur blaasmuziek 

voor hun rekening namen. Naast uw eigen Dirgelländer Muzikanten waren Mu-
zicanka uit Hout-Blerick, de Breethaler uit Maasbree en Die Ori-
ginal Rodebachtaler Musikanten uit Birgden-Gangelt (D) op de 
bühne. Ondanks het zeer warme weer was het publiek toch ruim 
aanwezig. Patrick Debie van Brasserie Merode had de zaal, de 
brasserie en het terras ter beschikking gesteld; nota bene in zijn 
eigen vakantie! De traditionele barbecue werd goed aangespro-
ken en de beroemde tombola met leuke prijzen trok veel be-
langstelling . Het programma liep al vlug enigszins uit, maar dat 
was het publiek eigenlijk zeer welkom. Men genoot tot de laat-
ste klanken van Die Original Rodebachtaler Musikanten, die tot 
na 20.15 uur op het warme podium stand hielden met een aan-
sprekend repertoire ter afsluiting van ons K&S Dirgelenfeest. 

Graag willen we danken voor alle inzet om dit feest te laten slagen: Patrick en 
Jacqueline Debie van Merode en hun team, onze gulle sponsoren en schenkers 
van de loterijprijzen, onze helpers, de deelnemende orkesten, kortom iedereen 
die ons heeft ondersteund bij ons jaarlijkse feest. En, zeker u, onze trouwe 
fans, die acte de presence gaven, ondanks de hoge temperaturen.   
Volgend jaar is ons K&S Dirgelenfeest op zondag 27 augustus. 
Zet u de datum alvast in uw agenda? 
Wij zorgen weer voor een mooi programma met nog 3 kapellen.  
U hoort er natuurlijk t.z.t. nog van. 

De Original Maaskapelle  

uit Wessem 

… De geschiedenis van de Maaskapel gaat terug tot 1952. Destijds werd vanuit 
de Wessemer harmonie ‘Eendracht maakt Macht’ een blaaskapel  opgericht. 
Eén van de oudst bewaarde foto’s is genomen in zaal Rozenstein aan de Aal-
sterweg in Eindhoven waar men in de beginjaren verschillende keren optrad op 
uitnodiging van Limburgse Philips-werknemers in Eindhoven. In de voorbije ja-
ren heeft de Maaskapel drie kapelmeesters gekend. De eerste was Cor Deneer. 
Zijn opvolger werd Pierre Smeets (alias Pierre van de Keizer). In 1972 werd 
Bert Adams uit het naburige dorp Hunsel gevraagd om op tenorhorn in te vallen 
bij een optreden. Bert ging graag in op dit verzoek. Het beviel hem direct zo 
goed dat hij besloot te blijven. In 1979 dreigde het einde; een zestal muzikan-
ten besloot te stoppen. Bert Adams vond echter nieuwe muzikanten waarna het 

ledental weer aangroeide tot zestien personen.  Een jaar later 
kwam het leiderschap in zijn handen. In die tijd genoot de Maaska-
pel inmiddels naam en faam met name binnen Limburg. Ambitieus 
wilde Bert de grenzen verleggen en daar hoorde ook een andere 
naam bij:  ‘Die Original Maaskapelle’. In 1984 werd deelgenomen 
aan het landskampioenschap voor blaaskapellen in het Gelderse 
Huissen, waar de landstitel werd binnengehaald en dat smaakte 
naar meer. Daarom werd ingeschreven voor de competitie voor de 
beste blaaskapel van de Benelux. De NCRV, in samenwerking met 
het Limburgs Dagblad, bracht de finale van deze wedstrijd op de 
buis met het programma Blaastest. De Maaskapellers brachten het 
tot de voorrondes. Tot een tv-optreden kwam het helaas niet. Men 
wist zich uiteindelijk wel als derde van alle deelnemende Neder-
landse blaaskapellen te klasseren. In 1989 dook de Maaskapel voor 
de eerste keer de studio in, bij Jan Theelen in Munstergeleen. Kor-
te tijd later verscheen als eerste een muziekcassette met de titel 
 ‘Maasklanken uit Wessem’. Daarna is nog een muziekcassette ver-
schenen gevolgd door nog eens tien(!) CD’s en één DVD. 
Tot de hoogtepunten behoren zeker ook de buitenlandreizen: Oos-

tenrijk (Steinach, Obsteig, Radfeld, Gerlos), Duitsland, Luxemburg, België en 
zelfs Spanje en Tsjechië werden bezocht. We mochten die Original Maaskapelle 
al in Stein zien en horen. We herinneren ons nog goed hun geweldige optreden 
tijdens de presentatie van onze eigen nieuwe CD in januari 2014. Het enthousi-
aste publiek in Brasserie Merode werd toen getrakteerd op een extra lang op-
treden. Een geolied orkest met hoge competenties en een zeer breed repertoire 
onder bezielende leiding. Een actieve club die puik georganiseerde evenemen-
ten op touw zet. Denken we maar even terug aan de presentatie van hun nieu-
we CD “Für unsere Freunde” afgelopen voorjaar. En dan met een zo lange his-
torie, sinds 1952! Heel bijzonder. Die Original Maaskapelle is vast en zeker een 
pareltje in onze Limburgse muziekwereld.  

K&S Dirgelenfeest  

2016    
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 … We blijven nog even in feeststemming. Naast het K&S Dirgelenfeest is er 

ook het 4e Steinder Oktoberfest dat de Dirgelländer Muzikanten samen met 
de Vrienden van de Dirgelländer organiseren. Dat staat al helemaal in de 
steigers. Voor 2016 wordt het feest uitgebreid met een avondparty. 
Het middagprogramma blijft zoals u gewend was, qua invulling en tijd. Vanaf 
13.00 uur is er passende muziek van DJ Matthieu Ebben, die ook de pauzes 
opvult. Om 13.00 uur trekt de optocht vanaf de kerk in Oud Stein via het 
centrum naar Nieuwdorp. De optocht wordt flink uitgebreid met meer deelne-
mers en een langere route. Zelfs enkele wagens zullen meetrekken.  
We vragen onze Vrienden om ook mee te lopen in Dirndl en Lederhose. Dat 
geeft de stoet het nodige cachet. U hebt daarover overigens al een aparte 
mail ontvangen.  
Om 14.00 uur is de opening van het Oktoberfest in de zaal van Brasserie 
Merode. Achtereenvolgens presenteren we u Grenzenlos, de Dirgelländer 
Muzikanten, Irene Lardy en Vollle Pulle. Kaffee und Kuchen staan gereed, de 
Beierse keuken is weer paraat met lekkere menu’s en hapjes, Beierse dran-
ken zijn er natuurlijk ook weer. En, er is weer een loterij met leuke prijzen.  
Om 20.00 uur eindigt het eerste deel van het Oktoberfest 2016.  
De zaal wordt daarna opnieuw ingericht voor de Oktoberfestparty vanaf 
21.00 uur. 
In het avondprogramma presenteren we afwisselend DJ Will Leurs, Mesjieu 
Maurice en Richtig Rex. Eindtijd van het feest is 02.00 uur. 
Natuurlijk presenteren we hapjes gedurende de avond en is er een loterij. 
We hopen op veel bezoekers die een goede “Stimmung” mee brengen, zowel 
’s middags als ’s avonds. En…, Dirndl en Lederhosen zijn natuurlijk extra wel-
kom. Vooral ook tijdens de optocht. Graag tot dan! 

4e Steinder Oktoberfest 2016... 

  

Het 4e Steinder Oktoberfest  

is op zaterdag 8 oktober a.s. 

in de feestzaal van 

 Brasserie Merode  in Stein.  

  

Het Steinder Oktoberfest  is 

uitgebreid met een 

avondparty, voor onze 

jeugdige publiek. 

Ons bereikte het bericht van het overlijden van dhr. André Jennissen. Vanaf 
het begin was hij betrokken bij onze fanclub. Zijn plotselinge overlijden laat 
een leemte achter. We verliezen in André een betrokken fan waarop we een 
beroep konden doen om ons te helpen bij het K&S Dirgelenfeest; maar ook 
een reisgenoot tijdens concertreizen; een goed lid van onze fanclub De Vrien-
den van de Dirgelländer. We wensen zijn partner Jan Janssen veel sterkte toe. 
 

Namens de Vrienden van de Dirgelländer, 
 

De contactpersonen. 

Droevig bericht…           

De Vriendendag 2016... 

… Op zondag 4 september waren we te gast bij Jeu de Boule-club 
“Ummer d’r Bie”. Van de contactpersonen Harrie, Nico en Jan kon-
den we eigenlijk wel verwachten dat ze een mooie happening op 
touw zouden zetten. Het werd een “sportieve”, gezellige middag, 
met petanque en spellen voor de liefhebbers. Natuurlijk was aan al-
les gedacht. Lekkere drankjes en een mooi buffet stonden klaar. De 

Dirgelländer Muzikanten speelden een dik uur voor onze trouwe 
Vrienden van de Dirgelländer. De Vriendendag is ook de gelegenheid 
om leden en fans speciaal in het zonnetje te zetten. Tot “fans van 
het jaar” werden uitgeroepen Paula en Ton Smeets, hetgeen enthou-
siaste reacties in de groep opleverde. Verder werd Karel Pantus ge-
ëerd als “Dirgelländer van het jaar”. Daarmee werden zijn verdien-
sten voor de kapel ook gewaardeerd.  Harrie, Nico en Jan, bedankt voor jullie 
inzet.  

In de Boschhook op 25 september... 

… Sinds een aantal jaren spelen de Dirgelländer Muzikanten in de mooie lo-
catie van het openluchttheater in het Steinerbos, bij het IVN. Op zondagmid-

dag 25 september spelen we vanaf 13.30 uur. Naast uw eigen Dirgelländer 

Muzikanten zal ook de nieuwe Burgwache Kapelle uit Geulle van zich laten 
horen. Beide orkesten spelen elk 1 1/2 uur. Rond 17.00 uur is het einde ge-
pland. De entree voor deze fijne muziekmiddag bedraagt € 4,00.  
Daarbij is een consumptie inbegrepen. De koffie, thee en vlaai staan klaar, 
evenals andere drankjes. Consumptiebonnen zijn te koop voor slechts  
€ 1,50. Het evenement gaat uiteraard alleen door bij geschikte weersom-
standigheden. Heel graag ontmoeten we u als trouwe fans op zondag 25 
september a.s. in de Boschhook in het Steinerbos. Tot dan! 

Paula en Ton Smeets,  

fans van het jaar 2016.  

  

Het Boschhook-concert is 

op zondag 25 september  

a.s. 

in het Steinerbos 

bij het IVN 

in Stein.  
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Affiche 4e Steinder Oktoberfest 2016...  
… ontworpen door John Baggen van Inspired By Why, onze vaste designer 
en webhost. John is de creatieve geest achter onze banner en de affiches 
van onze feesten. Ook de vormgeving van onze website is in zijn handen. 

Daarvoor verdient John onze dank! 

Fine…           
… Tot slot nog. Het 3e kwartaal was voor de kapel zeer druk maar ook zeer 
succesvol. Onze agenda voor de rest van het jaar is ook nog goed gevuld. Top-
per voor de komende tijd is natuurlijk het 4e Steinder Oktoberfest op 8 okto-
ber. Hopelijk zien we u dan! 
En, er is nog de busreis naar Kinzweiler! 

U ziet, er is leven in de brouwerij bij uw Dirgelländer Muzikanten. En zo hoort 
dat ook. Wij willen graag een actieve club zijn. 
Houdt u verder onze agenda in de gaten  voor al onze optredens. 
 

Uw Dirgelen Nuujts nummer 20 verschijnt eind december 2016. 

Dirgelen Nuujts  
het nieuwsblad van de  

Dirgelländer Muzikanten  

verschijnt elk kwartaal 
gratis voor de leden van  

“Vrienden van  
de Dirgelländer”. 


