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Nico Snackers   
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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 

De Dirgelländer Muzikanten op Polkafest... 

Onze fans en vrienden voorzien van de laatste informatie is steeds een belang-
rijk item. Teveel informatie geven kan eigenlijk niet.  

De Dirgelländer Muzikanten zijn te volgen via ons blad Dirgelen Nuujts en via 

onze website, www.dirgellander.nl. Maar ook zijn we te volgen op de Face-

bookpagina van de Dirgelländer Muzikanten.  

Een nieuwe ster in de publiciteit is de site Polkafest.nl . 
Een nieuw initiatief om geïnteresseerden een compleet overzicht van de optre-
dens en evenementen van de diverse deelnemende kapellen te bieden. 

Dankzij Ruud van Didden zijn de Dirgelländer Muzikanten daarop ook al te 

volgen. Een goed initiatief dat recht doet aan de belangstelling voor blaaska-
pellenmuziek die weer hoog in koers staat. 

De opmaat ...  van nummer 24 

Uw Dirgelländer Muzikanten bieden u, onze trou-
we fans, met Dirgelen Nuujts nummer 24, weer 
nieuws en andere leuke informatie over onze 
kapel en de blaasmuziek. Deze periode is tradi-
tioneel rustiger en daardoor bij uitstek geschikt 
om te werken aan Nieuwe muziek….  
U leest meer over de laatste optredens in Op de 
bühne…. In de Agenda… vindt u onze aan-
staande optredens. Verder kijken we al even 
naar het Dirgelenfeest 2018…. Over de nieuwe 
muziekavond met Paul van Loo…. Over het 6de 
Steinder Oktoberfest... w illen we u alvast 
informeren.  In deze uitgave van uw Dirgelen 
Nuujts treft u ook de bekende rubrieken aan. In 
Omaggio... presenteren we  weer een ka-
pel uit onze provincie. Dit keer in Op de Pupi-
ter… een opmerkelijke blaaskapel, en nog veel 
meer.  
Met dit laatste nummer van 2017 sluiten we het 
vijfde jaar van Dirgelen Nuujts en onze fanclub 
Vrienden van de Dirgelländer al weer af. Het 
was weer een actief jaar met veel leuke beleve-
nissen en mooie blaasmuziek. Op naar 2018!  
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                       D irge len Nuujts  

 

… In het vierde kwartaal van 2017 

waren de Dirgelländer Muzikanten te 
horen op deze optredens:  
… Zondag 24 september tijdens de 
Jaarmarkt op het Kermisplein in  
Meers. Bij mooi weer konden we de  
bezoekers  amuseren met onze  
muziek. Leuk, dat in zo’n kleine ge-

meenschap als Meers 
zulk een organisatie 
van de grond komt en 
dat men zo veel pu-
bliek weet te trekken 
...Zondag 1 oktober 
waren we te gast bij 
de Eiserbach Muzikan-
ten in Bocholtz. Zij 
vierden in de Harmo-
niezaal hun Okto-
berfest. 

Als decor stond er een heuse, levens- 
grote, Beierse Alpenhut opgebouwd op  
de bühne. De sfeer in de zaal was op- 
perbest. Daar hadden de Eiserbach  
Muzikanten met hun optreden zelf al  
voor gezorgd.  Daarna was de beurt 

De Dirgelländer Muzikanten  op de Bühne … 

… deze keer voor Blaaskapel Judaska. 
Het orkest is opgericht in 2002 en bestaat uit ervaren amateurmuzikanten. 
Judaska is ontstaan uit Limburgse en Brabantse harmonieën en fanfare-
orkesten, alsmede blaaskapellen. 
Judaska, begonnen als regionale kapel, is door de jaren heen uitgegroeid tot 
een vooraanstaand orkest, dat in binnen- en buitenland zijn sporen reeds 
verdiend heeft. 
Het repertoire van Judaska bestaat uit een zeer breed scala aan Tsjechische, 

Böhmische  en amusementsmuziek, maar even goed 
ook een dixieland-nummer. Judaska staat garant voor 
een goed stuk muziek, gebracht op Judaskaanse wijze, 
zoals men dat noemt. Dus, met veel plezier maar voor-
al grote passie voor de blaasmuziek. De uitdaging is 
dan ook om het publiek te amuseren en mee te nemen 
in een muzikaal avontuur.  
Hoogtepunten waren in 2012 en 2017 twee geweldige 
optredens bij “Woodstock der Blasmusik” in Oostenrijk. 
Ook “Sterne der Blasmusik” en “Kronjuwelen der Blas-
musik” stonden reeds op het programma.   

Judaska heeft diverse malen in het voor- of na-programma mogen spelen 
van bekende orkesten als Vlado Kumpan, Ernst Hutter, Alpenblech en nog 
vele andere.  
Judaska organiseert sinds 2002, op de eerste zondag van oktober, haar ei-
gen Internationale Blaaskapellenfestival. Door de jaren heen is dit uitge-

groeid tot een zeer bekend en geliefd festival. De Dirgellän-

der Muzikanten  speelden in 2014 op het kapellenfestival van 

Judaska in Hout-Blerick. 
Judaska heeft drie CD’s op haar naam staan: “Spelen met 
noten” (2007), “Ssttttt Judaska speelt” (2012) en “Echt Ju-
daskaans” (2017). 
Het grappige logo spreekt ook boekdelen! 
Judaska is een actieve kapel met een eigen gezicht en een eigen sound.  
Eén van de sterren aan de Limburgse kapellenhemel.    

Omaggio… 

 
 

Blaaskapel Judaska 
 

Op de bühne tijdens het 
Dirgelenfeest 2017 

aan deDirgelländer Muzikanten voor  
het vervolg. Een mooi optreden in  
Een prachtige ambiance. 
...Zondag 8 oktober tijdens het 5de 

Steinder  Oktoberfest. Daar beten de 

Dirgelländer Muzikanten het spits af 
op de zondag. In de volle zaal van 
brasserie Merode zat de stemming er 
meteen goed in. De bezoekers waren 
met de juiste intentie gekomen en de 
vonk sloeg al vlug over door onze 
muziek. Met het aangepaste repertoi-
re schoten we in de roos. De handjes 
gingen de lucht in en er werd goed 
meegezongen. Wat een fijne middag 
voor ons en voor het publiek! 
...Zondag 29 oktober in WZC Mout-
heuvel Stein. Ons traditionele optre-
den in het verzorgingshuis was, als 
vanouds, druk bezocht. Niet alleen 
door bewoners, maar ook door fami-
lie en andere belangstellenden. Al 
snel kwamen de mensen uit de stoe-
len voor een polonaise. Wat een 
sfeer! Iedere keer weer is het een 
feest om hier te mogen spelen.     
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Agenda 2018...     

Zo. 14 jan.    Nieuwjaarsbijeenkomst Brasserie Merode.  Info zie verder. 
Zo. 8 apr.     Geldrop, Böhmische Freunde. 13.00 – 14.30 uur (OV)  
Zo. 6 mei      Centrum Oud Stein. MeifeStein 15.00 uur.  
Zo. 20 mei    Vogelschieten Schutterij St. Joseph Stein ‘s middags (OV) 
Za. 2 juni      Dieteren Schuttersfeest. (OV) 
Zo. 24 juni    Vriendendag. Nadere info volgt. 
Zo. 26 aug.   Dirgelenfeest. Brasserie Merode Stein. Vanaf 13.00 uur. 
Za.6 en zo. 7 okt. Het 6de Steinder Oktoberfest. Info, zie verder. 
Zo. 21 okt.   Zonnebloem, Maaslandcentrum Elsloo. 1400 – 16.00 uur.  

Agenda-aanvullingen volgen.  
Zie onze webpagina: 

www.dirgellander.nl 
- 

Facebook 
en 

Polkafest.nl 

Dirgelenfeest 2018... 
… Zondag 26 augustus 2018 zal ons traditionele, jaarlijkse blaaskapellenfesti-
val, het Dirgelenfeest weer over de bühne gaan. De zaal van Brasserie Mero-
de zal opnieuw plaats van handeling zijn. Zoals u van ons gewend bent zullen 
we weer zorgen voor een prima programma. 

Naast uw Dirgelländer Muzikanten spelen nog 3 orkesten van hoog niveau.  
De contacten naar de andere kapellen zijn al gelegd en we wachten op de 
toezeggingen. 

 D irgelen Nuujts  

Dirgelen Nuujts  
het nieuwsblad van de  

Dirgelländer Muzikanten  

verschijnt elk kwartaal 
gratis voor de leden van  

“Vrienden van  
de Dirgelländer”. 

Nieuwjaarsbijeenkomst 2018...  
...Onze traditionele Nieuwjaarsbijeenkomst die de Dirgelländer Muzikanten 
samen met De Vrienden van de Dirgelländer organiseren, staat al weer voor 
de deur. Op zondagmiddag 14 januari 2018 bent u allemaal, vanaf 14.30 uur, 
van harte welkom in de zaal van Brasserie Merode in Stein-Nieuwdorp.  

Rond 16.00 uur zullen uw Dirgelländer Muzikanten het nieuwe jaar inluiden 
met vrolijke klanken. We spelen dan speciaal voor u, onze Vrienden, een op-
treden van een uur. U bent allemaal van harte uitgenodigd voor deze gezelli-
ge 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 verwelko-
men met een drankje en een hapje. 
Graag tot zondag 14 januari a.s. vanaf 14.30 uur.  

Nieuwe muziek...  
… Dat de Dirgelländer  Muzikanten aan nieuw repertoire werken is een vast 
item in dit blad. Onze actieve muziekcommissie zoekt voortdurend naar pas-
sende titels en die worden dan weer uitgeprobeerd op de repetities van onze 
kapel en, bij geschiktheid, opgenomen in het repertoire.  
Momenteel zijn weer een ruim aantal stukken, meest Tsjechische muziek, op 
onze pupiters gekomen.  
Daarin is de Mährische muziek sterker vertegenwoordigd.   
De rustigere winterperiode, wat betreft optredens, is bij uitstek de tijd voor 
het instuderen van de nieuwe stukken. 
Nieuw is de titel “v Zahrádce jednej”, een polka (met zang) van Ladislav 
Hrdlicka, met een mooi langzaam intro en daarna een vlot tempo. Verder de 
Böhmische polka “In de Griam” (Gassenpolka) van Gerald Servit, de Mährische 
wals “Slovenka” (Slowakischer Frühling) van Frantisek Kotásek, de Mährische 
polka “Jeste jednou” van Metodej Prajka, de wals “Ich bin verliebt in deinen 
schönen Augen” van Karel Neoproud (met zang), de Mährische polka 
“Mandarinka” van Miroslav Prochaska en nog de Böhmische polka “Grüsse 
nach Holland” van Thomas Zsivkovits. Daarnaast zijn nog enkele titels in de 
“testfase”.  
Nieuwe muziek is leuk voor ons publiek maar ook steeds een nieuwe uitdaging 
voor ons orkest. U kunt deze muziek alvast beluisteren via You Tube. 

Nieuwe outfit voor de Dirgelländer Muzikanten... 
...Al geruime tijd wordt er gesproken over het opnieuw “aankleden” van on-
ze kapel. De hesjes en broeken van de heren en ook de kleding van de da-
mes zijn aan vervanging toe.  
De uitstraling van onze groep moet herkenbaar zijn en onze identiteit weer-
spiegelen. Ook moet alles natuurlijk praktisch zijn en moet niet hinderen 
tijdens het spelen. 
Er is een groepje uit de leden samengesteld dat de voorbereidingen zal 
doen. Daarna zal gekozen worden en aanschaf, cq. maken, volgen. 
Leuk is, dat door het bestuur van De Vrienden van de Dirgelländer een flinke 
bijdrage is toegezegd. Dat komt ons natuurlijk goed van pas.  

We houden u van de ontwikkelingen op de hoogte. 
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                     Dirgelen Nuujts  

Blaskapelle VINDEMIA 

…Dit keer weer een bijzonder orkest: VINDEMIA. 
Blaskapelle VINDEMIA is een dynamische en gerenommeerde groep muzikan-
ten uit het Weinviertel in Neder-Oostenrijk. De bezetting bestaat uit 3 flügel-
horns, 2 trompetten, bas, slagwerk, es- en bes klarinet, trombone, bariton en 
tenorhoorn. Het geboortejaar van de kapel is 1994, onder de naam “Klane 
Partie”. Bakermat is de jeugdkapel c.q. Musikverein Staatz, met veelal dus 
jeugdige leden. 
In 1997, eigenlijk nog in de beginjaren van hun bestaan, krijgt de kapel de 
kans om in St. Pölten, hoofdstad van Neder-Oostenrijk, voor de radio een 
frühschoppen te spelen. Daarmee stijgt de bekendheid van het orkest. 

De kapel ontwikkelt zich steeds verder en in 2003 presenteert 
de dan al gerenommeerde groep haar nieuwe naam: Blaskapelle 
VINDEMIA.  
Vindemia is het latijnse woord voor wijnpluk/wijnoogst. De 
streek Weinviertel waar de kapel thuis is, verklaart de naam. 
In 2005 doet VINDEMIA mee aan een Europees kampioenschap 
Böhmisch/Mährische Blasmuzik in Auer in Süd Tirol en behaalt 
er verrassend de vierde plaats in de Oberstufe en wordt zevende 
in het totaalklassement van alle deelnemende kapellen. 
Dan volgen diverse CD’s: 2006, “Mit Spass dabei”; 2007, 
“Blasmusikvergnügen”, 2009, “Der Sonne entgegen”; 2011, 
“Grüsse von VINDEMIA”. En in 2014, “20!”, als 5de CD. 
Sinds het 15-jarig jubileum is een groot deel van het repertoire 

en ook de stukken op de CD’s van de hand van één van de leden van de  
kapel: Gerald “Geri” Servit. 
Als tip voor u: op de site van VINDEMIA zijn bij de CD’s veelal muziekvoor-
beelden te beluisteren. 
Ook leuk om te vermelden is, dat de kapel VINDEMIA, jaarlijks een fiets- of 
wandeltocht organiseert waaraan veel fans deelnemen. 

Net zoals wij, de Dirgelländer  Muzikanten, onze eigen Vriendendag hebben. 
Nu nog op zoek naar een eigen componist in onze rijen?! 
Een van onze nieuwe muziekstukken komt van Blaskapelle VINDEMIA. Het is 
de titel “In de Griam” (Gassenpolka) en is ook geschreven door Gerald Servit. 
Luistert u maar eens op onze Nieuwjaarsbijeenkomst op zondagmiddag  
14 januari a.s. vanaf 14.30 uur. Daar willen we meer van onze nieuwe muziek 
voor u ten gehore brengen.  
Of natuurlijk bij een van onze komende optredens.  

Op de pupiter... 

Op herhaling: Muziekavond met Paul van Loo… 
…Op 25 november was het weer een geweldige avond. Paul van Loo nam ons 

voor de tweede keer  mee op een muzikale reis. 
We hebben samen met zo’n 70 bezoekers genoten van een 
heerlijke avond vol met dialectnummers, heerlijke verhalen en 
na de pauze, liedjes die we al heel lang niet meer gehoord 
hadden. 
Het hele café heeft uit volle borst meegezongen op nummers 
van Elvis, Dean Martin, Edith Piaf en noem maar op. Iedereen 
heeft genoten van het begin tot het einde. 
Voor wie nog geen optreden van Paul van Loo heeft kunnen 
bezoeken, geen probleem. Zaterdag 24 november 2018 is hij 
zeker weer in de Witte Börstel in Meers en naar alle waar-
schijnlijkheid in het voorjaar weer in de kelder van het  
trefcentrum Kerensheide. 
Verder zal, zeer waarschijnlijk, op een nog vast te stellen da-
tum, Paul van Loo samen met zijn orkest “The Black Stars”, 

in Stein optreden. 
Wij zullen u op de hoogte houden over het vervolg. 

Paul van Loo 

Contributie 2018... 
Beste Vriendinnen en Vrienden van de Dirgelländer. Het nieuwe clubjaar staat 
er weer aan te komen. Daar willen we samen weer iets moois van maken. 
Willen jullie de contributie à € 10,= s.v.p. overmaken naar  
IBANnummer NL92RABO0167754467 . 
Alvast onze dank voor uw tijdige betaling. 
 

Het bestuur van de Vrienden van de Dirgelländer 

Samenstelling  
Dirgelen Nuujts:  
Peter Notten        
Henk Stortelder 
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Op 25 november was weer een avond met luistermuziek van Paul van Loo. 

Het was opnieuw een groot succes. En er komt een vervolg. 

Het Dirgelenfeest 2018 staat gepland op zondag 26 augustus. 

De bezoekers kunnen zich vast verheugen op een programma met  
    top-blaasmuziek. 

Het 6e Steinder Oktoberfest is op zaterdag 6 en zondag 7 oktober 2018.   

Van de optocht op 6 oktober willen we weer een grote happening maken. 

Onze gezellige fanclub Vrienden van de Dirgelländer groeit en bloeit.   

Onze Nieuwjaarsbijeenkomst is op zondag 14 januari, vanaf 14.30 uur. 

Volgt u de media voor alle optredens en evenementen. 

Staccato... 

 D irgelen Nuujts  

 

Fine…           

Tot slot nog. De Dirgelländer Muzikanten kijken terug op een succesvol jaar 
2017. Voor 2018 dienen zich al diverse nieuwe optredens aan. 
Houdt u ook onze website in de gaten: www.Dirgellander.nl, de Facebooksite 

van uw Dirgelländer Muzikanten en de site www.Polkafest.nl. 
In deze laatste uitgave van 2017 willen we iedereen nog eens bedanken 
voor het bezoek aan onze optredens, het K&S Dirgelenfeest en het 5de 
Steinder Oktoberfest en voor de enthousiaste belangstelling bij onze 
activiteiten. 
We hopen u ook komend jaar weer te mogen begroeten.  

De Dirgelländer Muzikanten wensen u, ook namens de bestuursleden 
van de Vrienden van de Dirgelländer, 

 Fijne Feestdagen en een gelukkig,  
  gezond en muzikaal Nieuwjaar.  
 

De eerste activiteit in 2018 is onze inmiddels traditionele nieuwjaarsborrel op 
zondag 14 januari a.s. om 14.30 u. in brasserie Merode. Hopelijk tot dan. 
 

Uw Dirgelen Nuujts nummer 25 verschijnt eind maart 2018. 

5de Steinder Oktoberfest 2017…  
… Wat was het een feest: het 5de Steinder Oktoberfest op 7 en 8 oktober j.l.. 

In samenwerking organiseren de Vrienden met de Dirgelländer Muzikanten voor 

u jaarlijks dit populaire feest in de zaal van Brasserie Merode.  
De optocht op zaterdag 7 oktober was een super happening; blij verrast als we 
waren door het grote aantal enthousiaste deelnemers. Van historische tractoren 
en auto’s, paardenkoets, koeien, Almhütten, muziekgroepen tot fanfare en 
schutterij; een doorsnee uit het gezellige Steinse verenigingsleven was erbij. 
Het werd een Oktoberfestoptocht uit het boekje. Daarvoor wil het comité dan 
ook alle deelnemers nog eens van harte bedanken. Het weer deed niet echt 
goed mee, maar het beetje motregen kon de pret niet drukken. 
De Oktoberfestparty na de optocht was een klapper van de bovenste plank. Wat 
een sfeer in de in prachtig Weiss-Blau aangeklede zaal van Brasserie Merode. En 
zoveel gasten in Dirndl en Lederhosen. Oktoberfestkönigin Corrola Pepels sloeg 
het eerste vat aan en onder gejuich uit de zaal, dronken de ver-
tegenwoordigers van de Gemeente Stein en de organisatoren de 
eerste teugen Weissbier. Het zou een geweldige avond worden. 
De Oktoberfestmittag op zondag 8 oktober was al niet minder 
gezellig. Het publiek kon de programma’s voor beide feestdagen 
goed waarderen. Ook het culinaire “Oktoberfest aanbod” werd 
goed aangesproken, zowel de Kuchen als de hartige lekkernijen 
gingen er in als koek. 
De organisatie heeft alvast besloten om het concept voor volgend 
jaar te handhaven op twee dagen. Alleen de optocht zal een half 
uur vroeger starten zodat we niet in het donker terecht komen. 
Alhoewel, dat zou ook wel iets hebben?! 
Volgend jaar dus weer twee dagen Steinder Oktoberfest; en wel 
op zaterdag 6 en zondag 7 oktober 2018. Zet u de beide data alvast in uw  
agenda? Overigens, u kunt ons blijven volgen op de Facebooksite van het  
Steinder Oktoberfest. Ook voor foto’s van de happening.  
Tot ziens bij onze optocht en het feest op zaterdag 6 en zondag 7 oktober 2018. 

Oktoberfestkönigin 2017 
Corrola Pepels 

tijdens de optocht 
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                   D irgelen Nuujts  

 

Uit ons fotoalbum... 
… van het afgelopen jaar hebben we hier voor u een keuze uit onze foto’s 

geplaatst. U ziet de Dirgelländer Muzikanten in beeld tijdens de diverse op-

tredens. Veel plezier ermee. 


