
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Dit is al weer de vierde uitgave van Dirgelen 
Nuujts. Na de drukke zomer- en herfst-
periode zijn we nu in wat rustiger vaarwater 
gekomen. De repetities staan meer en meer 
in het teken van de CD-opname. De 
geselecteerde stukken worden alsmaar 
verfijnder uitgewerkt. Ook zullen partij-
repetities volgen. Na Carnaval zal de kapel 
met het studiowerk beginnen. 
In het volgende Dirgelen Nuujts, in maart 
2013, is er zeker meer nieuws te melden 
omtrent de CD. 
Bijna een jaar geleden werd het idee 
geboren om een fanclub op te richten voor 
de Dirgelländer Muzikanten: “Vrienden van 
de Dirgelländer”. Nu, bijna een jaar later, 
telt de fanclub al tegen de 100 leden. Wat 
geweldig! Eind september werd de eerste 
fanclubdag gehouden.  
In nummer 4 vindt u daarvan een terugblik. 
Natuurlijk zetten we de bekende rubrieken 
voort: het voorstellen van de muzikanten in 
de rubriek Solo voor…, in Op de bühne… 
passeren de diverse optredens uit de het 
najaar de revue. Ook kijken we weer terug 
in de geschiedenis van de Dirgelländer 
Muzikanten. In Op de Pupiter... dit keer 
weer een belangrijke componist en 
orkestleider van Tsjechische Blaasmuziek: 
Ernst Mosch. 
Veel plezier bij het lezen van Dirgelen 
Nuujts.    
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Dirgelländer 

Muzikanten Stein 

Oktoberfeest Sittard... 
Op zondag 14 oktober speelden de Dirgelländer Muzikanten op het 
Oktoberfeest in Sittard, in de Paulaner Stube. Paulaner is een traditionele 
brouwerij in München. Münchens bier mag niet ontbreken op een oktoberfeest. 
Het product van Paulaner was dan ook te proeven in de tent. We mochten al 
vroeg onze fans begroeten. De eerste klanken waaiden de tent in om 13.00 u.. 
Het orkest stond opeengedrongen op een te kleine bühne en de geluidsman 
worstelde met de installatie. Dat ging vooral ten koste van Nellie die deels 
nauwelijks te horen was. Toch probeerden we er ons beste beentje voor te 
zetten. Om 14.45 u. moesten we ons optreden beëindigen en was het tijd om 
zelf eens rond te kijken in de andere tenten. De drukte was enorm; vooral na 
de optocht was het op het terrein dringen geblazen. De kermisattracties 
voerden hun dansjes uit tot hoog in de lucht. We gingen op zoek naar een 
collega-orkest uit Tsjechië: Moravanka. Onder leiding van Jan Slábák, speelde 
Moravanka in de grote Brand-tent. We schreven eerder al over deze topkapel. 
Nogal wat Dirgelländer, collega-muzikanten en fans hadden deze tent 
opgezocht. Een genot om naar dit orkest te luisteren. En dan te bedenken dat 
de leider, Jan Slábák, de 70 al is gepasseerd. Dat belooft misschien ook nog 
iets voor onze seniorleden. Met hun kleine bezetting en 3 zangstemmen 
maken ze flink “vuurwerk”. Het liet weer denken aan de vervlogen tijden dat 
ze bijvoorbeeld te horen waren in de feesttent in Schimmert.  

De contactpersonen van  
“Vrienden van de  
   Dirgelländer”  
 

Jan Smeets  
℡ 046-4336322  
E. Jansmeets54@hotmail.com 
 

Harrie Stijnen  
℡ 046-4332828  
E. jh.stijnen@home.nl 
 

Nico Snackers   
℡  046-4333547  
E. jn.snackers@home.nl 
 

Lid worden van “Vrienden 
van de Dirgelländer”? 
Neem even contact op met 
een van de contactpersonen 
en maak € 10,= over naar 
rekeningnummer 167754467 
t.n.v. J.H. Stijnen                  
o.v.v. Vrienden van de 
Dirgelländer. 
U ontvangt dan persoonlijk 

een lidmaatschapskaart. 
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                                                                       Dirgelen Nuujts 

De Dirgelländer Muzikanten op de Bühne …  
      

 

De Fanclubdag   zondag 30 september 

Op zondag 30 september konden we de eerste fanclubdag van de “Vrienden 
van de Dirgelländer” vieren. Op deze frisse, maar zonnige middag ontmoet-
ten fans en leden/partners, samen zo’n 70 vrienden, elkaar op de Jeu de 
Boulesbaan in Stein. De stemming was vanaf het begin al prima. Maar ook de 
spanning was te voelen. Wat zou het gaan worden met de partijtjes Pétanque? 
Er werd een gemixte teamindeling gemaakt en de uitleg van het spel volgde.           
En dan meteen aan de slag (worp). Je moest er natuurlijk eerst even inkomen     
maar daarna ging het vlot. Aan de enthousiaste kreten te horen vielen het spel 
wel goed in de smaak. Tegen half zes werd het klassement bekendgemaakt en 
de prijzen uitgereikt. Helaas waren er enkele teams die 0! punten hadden 
gescoord. Hun lot was het om de “vot van Fanny” te kussen, onder grote 
hilarische aanmoedigingen. 
Daarna ging de hele groep op weg naar Brasserie Merode, waar de Dirgelländer 
Muzikanten een optreden ten beste gaven voor hun fans. Ondertussen was het 
buffet al opgebouwd door Patrick en zijn team. Het zag er heerlijk uit en zo 
smaakte het ook. Na het diner presenteerde Harrie Stijnen zijn CD met foto’s en 
muziek van onze concertreis naar Oberbayern. De reacties waren niet van de 
lucht en menigeen wilde graag een kopie van de CD. Harrie krijgt er vast nog 
veel werk mee. De grote verrassing kwam daarna. Zeker omdat “zijn” Gertie 
beschermvrouwe is geworden van de “Vrienden van de Dirgelländer” had 
onze hoofdsponsor Walter Kuipers (K&S) speciaal voor de “Vrienden van de 
Dirgelländer” de Schlagerster Semino Rossi (Jan Smeets) geëngageerd, die 
ons trakteerde op drie nummers. Ongelooflijk, zoals Jan (eh, Semino) deze 
show kan brengen. Iedereen gaf luidruchtig applaus. Daarna volgde nog het 
spontaan opgekomen uitroepen van de “Vriend van het jaar” onze nestor Kees 
Paulissen en “Dirgelländer van het jaar” Peter Notten. De eerste fanclubdag 
werd gezellig met elkaar afgesloten. Daarbij werd vooral geconstateerd dat het 
een groot succes was. Het concept werd ondertussen geëvalueerd en er werd 
eensgezind vastgesteld dat dat prima in orde was. Voor het volgende jaar zijn 
alvast enige ideeën aangedragen. Dat geeft wel aan dat het goed is bevallen.  
Wordt vervolgd…    
 

Denkt U eraan om tijdig 
uw contributie van de 
“Vrienden van de 
Dirgelländer” voor 
2013 te betalen.  
Maak € 10,= over naar 
rekeningnummer 
167754467 t.n.v. 
J.H. Stijnen                  
o.v.v. Vrienden van de 
Dirgelländer. 
U ontvangt dan weer 
persoonlijk een 
lidmaatschapskaart. 
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… op zondag 4 november in Rekem op 
het koffieconcert van de Reckheimer 
Muzikanten in het Ontmoetingscentrum 
in Rekem. In de zaal waren twee  
podiums. Vóór ons waren de muzikanten 
uit Neerglabbeek aan het werk. 
De tussenruimte werd opgevuld door 
een zangduo en twee diatonische harmo- 
nica’s. Zo hadden wij tijd om onze  
installatie op te bouwen. 
We kwamen er goed voor de dag. Het 
publiek genoot zichtbaar van ons optre- 
den. De voorzitter van de Reckheimer 
Muzikanten bedankte ons in die zin ook  
voor onze muziek, overhandigde twee 
flessen wijn als geschenk en maakte ons 
complimenten voor onze bijdrage aan  
het koffieconcert.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na de drukke zomerperiode kwamen de 
Dirgelländer Muzikanten in de herfst in  
wat rustiger vaarwater. Toch stond onze 
agenda nog vol genoeg, zoals u hier ziet. 
 

…op donderdagavond 11 oktober in  
St. Jans Geleen. We speelden voor  
een volle zaal.  De bewoners hadden  
er duidelijk zin in. Er werd gedanst, 
polonaise gelopen en gedirigeerd. 
Het doet wel goed om mensen zo te 
amuseren met onze muziek.  
… op zondag  14 oktober op het 
Oktoberfeest in Sittard. Daarover  
vind U elders in dit nummer meer. 
We konden er wel weer de harde  
kern van onze fanclub ontmoeten. 
… op zondag 28 oktober in De Mout- 
heuvel. Ook hier weer een volle zaal. 
De activiteitencoördinator had voor 
het concert van de de Dirgelländer 
Muzikanten de familie van de bewo- 
ners uitgenodigd. Dat was een  
gouden greep. De stemming was uit-
stekend. Er was echter weinig plaats 
om te dansen maar het plezier voor 
het publiek was er niet minder om. 
Dit is zeker een tip voor de andere 
woonzorgcentra waar wij optreden. 
… op maandag 29 oktober in Bunder- 
hof in Geleen. Dit was een besloten 
optreden. Dhr. Schmeitz vierde zijn 
90-ste verjaardag. Daarvoor had de 
familie, als verrassing een optreden 
van de de Dirgelländer Muzikanten 
gearrangeerd. De jarige was tot tra- 
nen geroerd door de muzikale trak- 
tatie die wij zelf als muzikanten van 
harte hebben verzorgd. 
  

 

Kofficoncert 

in Rekem 

Concentratie 

tijdens het 

Jeu de 

Boulesspel op 

de fanclubdag 



… Frits van den Bosch, onze 
besklarinettist en muzikaal leider van 
de Dirgelländer Muzikanten.  
“Ik ben al 35 jaar getrouwd met 
Beppie. Wij hebben een dochter,een 
zoon en een klein-zoon, Mika, waar 
we heel trots op zijn.  Een van mijn 
grootste hobby’s is (blaas) muziek. 
Als 9-jarig broekie ben ik begonnen 
bij de Koninklijke Harmonie van Heer. 
Hier heb ik 35 jaar bloed en tranen 
voor gezweet, waarvan 31 jaar als 
soloklarinettist. Intussen was ik ook 
in aanraking gekomen met de 
kapellenmuziek. De muziek van Ernst 
Mosch kon mij zéér bekoren. 10 jaar 
ben ik lid geweest van blaaskapel "de 
Flippers" uit Itteren en meer dan 30 
jaar van” Musique Complète”, waar-
van de laatste 8 jaar als dirigent.  
Hier kon ik mijn ei toch niet helemaal 
in kwijt, omdat ik zelf graag mee-
speel.  
In 2000 werd ik gevraagd om bij de 
Dirgelländer Muzikanten uit te helpen 
bij een aantal optredens. 
Ondertussen ben ik nog steeds 
enthousiast lid van de Dirgelländer 
Muzikanten. Het bevalt me goed in 
Stein en de rit Mestreech/Sjtein gaat 
steeds beter. Sinds medio 2008 heb 
ik samen met mijn broer Jan de 
muzikale leiding bij de Dirgelländer 
Muzikanten. We zijn op de goede 
weg en dat drukt zich ook uit in de 
aanvragen voor optredens. We zijn 
nu volop in voorbereiding voor de 
opnames van onze CD ter ere van  
het 50-jarig jubileum van de Kapel. 
Verder word ik nog wel eens door 
andere verenigingen gevraagd om  
uit te helpen. Het is voor mij dan 
moeilijk om nee te zeggen en daar  
is Beppie niet altijd gelukkig mee.  
Maar de Tsjechische blaasmuziek 
trekt me nu eenmaal erg aan. Ik 
hoop nog veel te kunnen toevoegen 
aan mijn muzikale loopbaan samen 
met de Dirgelländer Muzikanten”. 
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Onze jaarlijkse Nieuwjaarsborrel… 

Solo voor…         
... Jack Eijkenboom, onze slagwerker. 
Daarnaast zorgt hij steeds met zijn auto 
voor het transport van drumstel en zang-
installatie. Een geweldige service voor de 
kapel,met veel 
gesjouw als loon 
“Mijn eerste mu- 
zikale stappen 
begonnen toen  
ik mijn eerste 
drumstel kreeg. 
Ik was toen  
ongeveer 9 jaar  
en na wat lessen 
van mijn broer,  
zat ik al snel  
thuis in ons café met de jukebox mee te 
spelen onder aanmoediging van de klan-
ten. Een jaartje later werd ik lid van de 
drumband van fanfare St. Jan, Leijen-
broek Sittard en leerde daar noten lezen. 
Na verloop van tijd werd ik concert-
tamboer en lid van de blaaskapel van de 
fanfare. Vooral door de majorettes, die 
overal in binnen- en buitenland hun 
beste beentjes voorzetten, was onze 
fanfare bekend en vaak speelden we  
met de kapel als toegift na een optreden.  
Zo is mijn liefde voor de blaasmuziek 
ontstaan en werd Ernst Mosch al gauw 
mijn favoriete muziek. Als 13-jarige trad 
ik de eerste keer op als drummer met 
een dansorkest in Süsterseel (D), met 
een opgeplakt baardje om wat ouder te 
lijken, want eigenlijk mocht het niet. 
Verhuisd naar Guttecoven, werd ik lid 
van de drumband van fanfare St. Cecilia 
en later  concerttamboer bij de fanfare, 
met als hoogtepunt landskampioen in de 
Concertafdeling; mooie ervaringen als 
muzikant. Op het K&S Dirgelenfeest 
2008 ontmoette ik Rob, onze voorzitter. 
Ik kende hem via mijn werk. Toen ik  
vertelde dat ik drummer was, werd ik 
meteen gestrikt voor de Dirgelländer 
Muzikanten. Daar heb ik geen spijt van. 
Ik geniet zeer van de Tsjechische muziek 
en van onze optredens, vooral in 
verzorgingshuizen, waar we de bewoners 
met onze muziek op vrolijken. Ik hoop 
nog lang met de Dirgelländer Muzikanten 
te kunnen optreden, vooral omdat we 
veel supporters hebben die ons, met hun 
aanwezigheid, het plezier in muziek 
maken, belonen”. 
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Het bestuur van de Dirgelländer Muzikanten nodigt u, “Vrienden van de 
Dirgelländer”, hierbij van harte uit voor de jaarlijkse Nieuwjaarsborrel.  
Op donderdag 3 januari a.s. bent u, vanaf 20.00 uur, van harte welkom in de 
zaal van Brasserie Merode aan de Merodestraat 45 in Nieuwdorp–Stein. 
De Dirgelländer Muzikanten zorgen voor een hapje en zullen U op deze avond 
een uurtje verwennen met een speciaal optreden voor onze fans, met alvast 
enkele nummers die ook op onze CD een plaatsje gaan krijgen. 
 
Aanmelden s.v.p. per mail bij h.stortelder@home.nl, een telefoontje naar Henk 
Stortelder nr. (046)-4337868 of 06-57342358 kan natuurlijk ook. 
 
Wij hopen u te mogen begroeten op donderdag 03 januari vanaf 20.00 uur, 
om samen het nieuwe jaar gezellig en muzikaal in te luiden.    

Frits van den Bosch 

Jack Eijkenboom 

  

 

Onze jaarlijkse 
NIEUWJAARSBORREL 

 
met “De Vrienden van de 

Dirgelländer” 
 

Op donderdagavond 
3 januari 2013 

 
Vanaf 20.00 uur 

In Brasserie Merode. 
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De Dirgelländer Muzikanten…. 

          Dirgelen Nuujts  

…maakten in hun bijna 50-jarig bestaan menige buitenlandse reis. Van korte 
uitstapjes, bijv. Wachtum en Nachtsheim (D) en bezoeken aan Tsjechische 
blaasmuziekfestivals in Sobeslav, Ratiskovice en Praag, tot langere reizen naar 
Spanje. Daar waren de Dirgelländer Muzikanten in Calpe en al twee maal op het 
Oktoberfest in Calella bij Barcelona. Ook komend jaar staat een reis naar Calella 
weer op het programma. Elders in dit Dirgelen Nuujts leest u hierover meer.  
Henk Stortelder haalt herinneringen op:  
Na  een optreden in Keulen in april 1994 werd ons gevraagd om te spelen tijdens 
het Carnaval in Calpe–Spanje. Elk jaar organiseert Carnaval Club Calpe, voor de 
Duitse bewoners van de Costa Blanca in Calpe, hun Carnaval, 1 week na ons 
Carnaval. Na maanden wikken en wegen besloten we om te gaan. Op Carnavals-
dinsdagmiddag 28 februari 1995 vertrokken 37 personen met de bus voor een 22 
uur durende reis naar Calpe. Tijdens de heenreis was er veel plezier in de bus met 
zang en verkleedpartijen. Theo van der Horst was de grote ani-mator. We waren 
ondergebracht in appartementen-complex Esmeralda aan de boulevard vlakbij de 
beroemde Penon de Ifach, met overdag temperaturen boven de 25 graden. Op 
vrijdag werden we op het gemeentehuis in Calpe ontvangen door de 
burgemeester en het hoofd van de Guardia Civil. Zaterdag 4 maart speelden wij in 
een grote sporthal op de Fremdensitzung. Zondagmiddag liepen de Dirgelländer 
Muzikanten mee in de optocht en daarna speelden wij op de Folkloresitzung. 
Zondagavond vanaf 23.30 uur werd het bestuur, Jos, Frans en Henk, uitgenodigd 
voor een diner met het gemeentebestuur. Er werden diverse herinneringen 
aangeboden en medailles omgehangen. Om 03.30 uur ging het bestuur voldaan 
terug naar het appartement. Op maandag maakten we een bustour door het 
prachtige achterland van de Costa Blanca; hoogtepunt: de stop in het dorpje 
Jalon, waar we genoten van culinaire hoogstandjes in een typisch Spaans 
restaurantje. Op dinsdag begon de terugreis en op woensdag 8 maart arriveerde 
het gezelschap weer in Stein. Daarmee was de eerste meerdaagse reis van de 
Dirgelländer Muzikanten een feit. 

 

do. 03 jan.   Nieuwjaarsborrel bij Merode vanaf 20.00 u. 
do. 31 jan.   Seniorenzitting in Fanfarezaal Stein, 19.00–23.00 u. 
za. 16 mrt.   ”NL Doet” in Fanfarezaal Stein in de middag, 14.00–17.00 u. 
zo. 21 april   Orbis Odilia in Geleen, 15.00–16.30 u. 
zo. 05 mei    Weekend van de Blaasmuziek Stokkem, zaal Nieuwenborgh, 

      14.30–16.15 u. 
zo. 26 mei    Zorgcentrum De Wilgenhof in Bunde, 15.00–16.30 u. 
zo. 02 juni    IVN Stein, openluchttheater Steinerbos, 14.00-ca. 16.30 u. 
zo. 30 juni    Café Ponderosa Kotem, 15.00–18.00 u. 
zo. 04 aug.   Frühshoppen Fc Kempke in Rekem, 12.00-14.00 u. (o.v) 
zo. 25 aug.   K&S Dirgelenfeest vanaf 13.00 u.,spelen van 16.00–17.45 u. 
zo. 08 sept.  Torenfeesten Oud Geleen, 11.00–14.00 u. 
28 sept.        Concertreis Oktoberfest Calella–Spanje, tot 5 okt. 
zo. 24 nov.   Orbis St. Jan in Geleen, 15.00–16.30 u. 

Agenda 2013        

 Oktoberfest Calella 2013      

De Dirgelländer Muzikanten gaan volgend jaar voor de 3e keer naar het  
Oktober-fest in Calella–Spanje, van 28 september t/m 5 oktober, de 1e feestweek.  
We verblijven weer in Hotel Kaktus Playa. 1 Week (volpension) kost € 165,= p.p., 
incl. 7 penningen voor in de feesttent.  
Toeslag voor 1-persoonskamer (beperkt beschikbaar) € 15,= per dag. 
 

Voor vervoer zijn een aantal mogelijkheden: 
1. vliegen met Ryanair vanaf Maasticht Aachen Airport naar Girona; € 290,82   
    p.p. incl. koffer 15kg. (peildatum 28 nov. 2012).    
    Transfer Girona – Calella apart te regelen. 
    Bij voldoende reizigers kan er een bus worden geregeld (+/- € 15,= vv). 
2. pendelbus bijv. met Boosten of Solmar; kosten Boosten € 120,= p.p.   
    (Royal Class). Reisduur ca. 14 uur (zonder overnachting). 
    Bij voldoende reizigers met de pendelbus kunnen we eventueel een aparte    
    bus voor ons gezelschap regelen. Dat levert natuurlijk extra gezelligheid op. 
3. eigen auto. 
 
Uw belangstelling voor deze ongetwijfeld gezellige reis, kunt U bij Henk Stortelder 
melden, bij voorkeur per e-mail (h.stortelder@home.nl) of telefonisch (046-
4337868), uiterlijk op 28 febr. 2013.  
Geef ook even aan hoe u wilt gaan reizen. 
 
Vooraf zal voor alle deelnemers een informatiebijeenkomst worden gehouden. 
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Op de Pupiter… 

…dit keer de grondlegger van de hedendaagse Tsjechische blaasmuziek en 
leider van de Original Egerländer Musikanten: Ernst Mosch. De levenswandel 
van Ernst Mosch is volledig met muziek verbonden. Vanaf zijn achtste jaar 
speelde Ernst bugel en later viool en zijn favoriete trombone. Tijdens zijn mili-
taire dienst werd hij ingedeeld bij een militair orkest. Na de oorlog vluchtte 
Mosch naar Beieren en verdiende zijn geld in Amerikaanse clubs als trombo-
nist en op Tenorhorn in diverse orkesten, waar hij in het orkest van Erwin 
Lehn zijn latere metgezellen Franz Bummerl en Gerald Weinkopf als collega’s 
ontmoette. Vanaf 1955 vulde Mosch met de kopersectie de pauzes in tijdens 
de lange optredens. In 1956 begon Ernst Mosch een eigen orkest met aanvan-
kelijk 12 koperblazers en al op 21 april van dat jaar waren ze te horen op Süd-
funk Stuttgart met bekende stukken als “Fuchsgraben Polka” en ”Rauschende 
Birken”. Over de naam van het nieuwe orkest was men het snel eens. De 
meeste muzikanten stamden uit Bohemen/Egerland en zo kwam men tot de 
naam “Egerländer Musikanten”. Na een contract met Telefunken in december 
1958 werd het orkest uitgebreid tot 18 muzikanten. Mosch, die daarvoor de          
Tenorhorn speelde, verlegde zijn prioriteiten van nu af aan naar het dirigeren 
en zingen. Tot dan was Ernst Mosch nog in het dansorkest van Erwin Lehn  
gebleven maar hij verliet dit orkest samen met Franz Bummerl in 1966. Als 
eerste Duits orkest ging Mosch met de Original Egerländer Musikanten in mei 
1966 naar de Carnegie Hall in New York. Na de Amerikaanse tournee en vooral 
na 1969 kwamen er meer nieuwe muzikanten in het orkest, o.a. vanaf 1972 
de Limburger Freek Mestrini, op Flügelhorn.  
Op 28 April 1973 kreeg Ernst Mosch tijdens een concert in Circus Krone in  
München zijn eerste platina plaat uitgereikt voor meer dan 10 miljoen (!) 
verkochte platen. Hierop volgde een tournee met 110 concerten en 70 tent-
optredens met een totaal van 430.000 bezoekers. 
1973 Was ook het jaar waarin Ernst Mosch de “Original Strassenmusikanten”  
in de stijl van kleine koperensembles van zijn oude thuisland oprichtte. 
“Pfeffer und Salz" is wel het bekendste stuk van deze groep. Er volgden een 
aantal tv-optredens; echter geen live concerten. 1976 Vierden de Original 
Egerländer Musikanten hun 20-jarig jubileum met een grootse tournee met 40 
concerten in het voorjaar en 50 optredens in de herfst. 
Ïn 1977 nam Mosch een pauze. Hij gebruikte de tijd vooral voor zijn gezin. Na 
vier jaar afwezigheid van het podium maakten de Original Egerländer Musikan-
ten  in 1981 hun comeback. Om de 25ste verjaardag van de uitzendingen te 
markeren maakte ZDF een speciaal programma met de titel "Herz, Schmerz,  
.." In het kader hiervan ging Ernst Mosch na 36 jaar naar zijn geboortestad  
Sokolov (Tsjechoslowakije) terug, waar hij beroemde Tsjechische componis-
ten: Votava, Vejvoda, Valdauf en Vacek, in “U Fleku”, de legendarische 
Praagse “Biergarten” ontmoette. Moschs jubileumopname “Zijn grootste 
successen" stond 3 maanden lang op nummer 1 (!) in de Duitse hitlijsten. Het 
jubileum werd o.a. gevierd met een reis per vlot op de rivier de Isar. Tot grote 
vreugde van de fans en zijn collega-muzikanten speelde Ernst Mosch na lange 
tijd weer op zijn trombone. Voor zijn bijdrage aan de volksmuziek kreeg hij 
het Bundes Verdienstkreuz in Gold uitgereikt. Bij het 30-jarig jubileum (1986) 
volgden 30 concerten in Duitsland en de Nederland. In 1995 waren Ernst 
Mosch und Seine Original Egerländer Musikanten te gast in Detroit. Na terug-
komst moest Mosch wegens ziekte de najaarstournee uitstellen. De enorme 
inzet in de muziek begon zijn tol te eisen. Ondanks een slechte gezondheid 
volgde nog een laatste tournee in 1998, algemeen beschouwd als de meest 
geavanceerde en technisch beste live sound van Ernst Mosch. 
Op de 15 Mei 1999 overleed Ernst Mosch. Met zijn Original Egerländer Musi-
kanten gaf hij meer dan 1000 concerten in 42 landen, verkocht meer dan 40 
miljoen (!) albums en werd geëerd met 29 gouden, platina en diamanten 
platen (!). In zijn vaderland, Egerland, heeft hij echter met zijn Original 
Egerländer Musikanten nooit gespeeld. Pas in 2011, was het orkest, nu onder 
leiding van Ernst Hutter, zelf oud-muzikant bij Ernst Mosch, in Eger (nu Cheb) 
voor een eerste concert. Ernst Mosch is intussen een muzikale legende. Zijn 
muziek is onverminderd populair, zo ervaren ook de Dirgelländer Muzikanten 
wanneer ze bij hun optredens zijn muziek weer laten klinken.    
 

 

Fine… 

Het laatste woordje gaat over het afgelopen jaar. Een jaar boordevol activi-
teiten voor de Dirgelländer Muzikanten. Het eerste bestaansjaar van onze 
fanclub “Vrienden van de Dirgelländer”. Het eerste jaar ook van ons 
nieuwsblad “Dirgelen Nuujts”. Wij willen iedereen die aan dit succesvolle jaar 
heeft bijgedragen van harte bedanken. Met deze steun kunnen de  
Dirgelländer Muzikanten vol vertrouwen aan het nieuwe jaar beginnen. 
Het allerlaatste woordje gaat over het nieuwe jaar. Dat belooft ook weer een 

heel actief jaar te worden en in die zin wensen wij iedereen 
 

Fijne Feestdagen en een gezond en muzikaal 2013. 

Dirgelen Nuujts 
het nieuwsblad van de 

Dirgelländer 
Muzikanten 

verschijnt elk kwartaal 
voor de leden van 

“Vrienden van 
de Dirgelländer”. 
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Een winters plaatje  

Hotel Blaue Gams - Ettal(D) 


