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De Dirgelländer Muzikanten vieren in 2014 hun ju-
bileumjaar. Het logo bovenaan de pagina’s en onze 
foto laat dat zien. Na de activiteiten in het begin van 
dit jaar, staat nu het Jubileumweekend op sta-
pel: op 30 en 31 augustus. In deze uitgave 
van Dirgelen Nuujts in het jubileumjaar vindt 
u daar alle nieuws over. Ook over de brunch 
op zondag 31 augustus vindt u alle informa-
tie. Maar, we geven ook een vervolg aan be-
kende rubrieken en ook nieuws. In de rubriek 
Solo voor… is dit keer, als laatste, het woord 
aan onze dirigent. En we introduceren de op-
volger van deze serie,  de nieuwe rubriek In-
strumentaal... Verder de laatste informa-
tie over onze reis naar Altenau in Oberbayern. 
In Op de bühne… kijken we weer terug op de 
activiteiten van de afgelopen periode. Dit keer 
weer een bijzonder musicus in Op de Pupi-
ter…. En natuurlijk alle informatie over het 

2e Steinder Oktoberfest dat de Dirgellän-

der Muzikanten samen met de Vrienden van 
de Dirgelländer organiseren. Verder in-
formeren we u over  ons plan voor een bus-
reisje naar Hout-Blerick. Er is weer volop 

nieuws over uw Dirgelländer Muzikanten. 
Veel leesplezier gewenst. 

De opmaat ...  van nummer 10  
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        50 jaar 
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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. Vrienden van de Dir-
gelländer. 

U bent dan altijd op de  

hoogte van het nieuws van  

de Dirgelländer Muzikanten. 

De Dirgelländer  Muzikanten ...  
… hebben in hun 50-jarige geschiedenis inmiddels diverse hoogtepunten be-
leefd. De bezoeken aan Bunnen in Duitsland zijn daarvan wel sprekende voor-

beelden. De Dirgelländer Muzikanten traden meerdere keren op in de zaal en in 
de tent in Bunnen en in Löningen. De feesten waren legendarisch wat betreft de 

gezelligheid. Daar wordt nu nog vaak met plezier aan teruggedacht. De Dirgel-
länder Muzikanten trokken er met de bus heen. De eerste keer in 1973, ter ge-

legenheid van het huwelijk van Jan Wolffs, destijds bassist van de Dirgelländer 
Muzikanten. De kapel speelde in de kerk een voor de Bunnense begrippen re-
volutionair optreden. De redactie heeft zich laten vertellen dat de gezelligheid 
zo groot en ook zo vochtig werd, dat het die avond niet meer mogelijk was om 
met de bus terug naar huis te rijden. Op een overnachting was echter niet gere-
kend en dat wilde men, zo onvoorbereid, Jan Wolffs toch niet aandoen. Dat 
mondde dus uit in alternatieven als, slapen in het in portaal van de kerk, in een 
tent, op de bühne van de zaal en in de bus. (Zo heftig gaat het er al lang niet 
mee aan toe.) De Musikverein Bunnen was twee maal te gast in Stein bij jubilea 
van de kapel. Er ontstond een wederzijdse band die vele jaren stand hield.  
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                                                   Dirgelen Nuujts  

 

50 jaar 

Het jubileumweekend 2014... 

… van de 50-jarige Dirgelländer Muzikanten wordt heel speciaal. Daarom 
hebben we hieronder gestructureerd alle info over het gebeuren voor u ge-
rangschikt. Voor het jubileum zijn twee dagen gepland. Op zaterdagavond 
30 augustus is de jubileumreceptie, met feestelijke uitloop met live muziek. 
Op zondag 31 augustus het alom bekende K&S Dirgelenfeest. Op beide da-
gen bieden wij de bezoekers een mooi muzikaal programma. Er is gezorgd 
voor een grotere tent. Met de twee aangebouwde pagodes een mooie ac-
commodatie voor ons feestweekend. De grote bühne biedt veel ruimte voor 
de orkesten. Barbecue en koffie/gebak-bar zijn weer als vanouds present. 
Het opbouwen op vrijdag geeft ons extra tijdruimte voor de grotere organi-
satie. Er komen meer plaatsen voor bezoekers, een andere indeling van de 
ruimte. En, we zetten in op een professionele beamerpresentatie van onze 
gewaardeerde sponsoren. Voor de organisatie zetten we alle zeilen bij. Om 
alles in goede banen te leiden rekenen we op de hulp van onze Vrienden van 
de Dirgelländer, maar ook op vele andere hulptroepen, om van het 
“jubileum K&S Dirgelenfeest 2014” een succes te kunnen maken. Over het 
programma, de diverse activiteiten en de muziek leest u hier beneden meer. 
U vindt gemakkelijk de diverse activiteiten van de twee feestdagen terug. 
Echt nieuw is dit keer de brunch op zondag 31 augustus. Daarvoor richten 
we de tent op zondagochtend speciaal in.  
K&S Dirgelenfeest 2014...bijzonder. Dat moet u echt niet missen.  
Noteert u de data alvast in uw agenda?  

  

Het K&S Dirgelenfeest 2014:  

het jubileumfeest  

van de 50–jarige 

Dirgelländer Muzikanten  
op zaterdag 30 en 

zondag 31 augustus 2014.  

U komt toch ook? 

...30 augustus, de receptie en de feestavond... 

Op zaterdagavond kunt u de leden van onze jubilerende kapel feliciteren en 
vooral onze jubilaris, Henk Stortelder en zijn echtgenote Annemie, de hand 
schudden. Dat een blaaskapel 50 jaar bestaat is op zichzelf al heel bijzonder, 

vooral als ze ook nog zo springlevend is als de Dirgelländer Muzikanten. Dat 
een van de muzikanten, Henk dus, 50 jaar lid is, is ook heel bijzonder. Dat 
laten we zeker niet zomaar voorbij gaan. Verder zijn er ook nog enkele leden 
die al meer dan 30 jaren bij de kapel spelen. Dat alles bij elkaar is zeker ge-
noeg reden voor het houden van een receptie. Vanaf 19.00 uur bent u voor de 
receptie van harte welkom in onze feesttent op de Dirgelen in Stein. Na afloop 
van de receptie zetten we vanaf 20.30 uur de avond feestelijk voort met live 
muziek van het orkest “Friends”. Ook de aan inwendige mens is op deze feest-
avond gedacht. We bieden u naast goed verzorgde dranken ook broodjes bok-
worst en broodjes frikandel. Het wordt daarmee beslist een heel gezellige hap-
pening. De entree is zoals altijd gewoon gratis. 

...31 augustus, K&S Dirgelenfeest, de brunch... 

Om van het jubileum K&S Dirgelenfeest iets bijzonders te maken beginnen 
we op zondagochtend 31 augustus de feestelijkheden met een lekkere uitge-
breide brunch. Daarvoor nodigen we u bij deze van harte uit. Voor € 15,00 
per persoon kunt u hieraan deelnemen. In de tent staat de dis gedekt voor u 
klaar om 11.30 u.. Brasserie Merode verzorgt het culinair festijn met diverse 
lekkere salades, warm vlees en diverse soorten vers gebakken belegde 
broodjes. Koffie en/of thee zijn natuurlijk inbegrepen. Wilt u aan de brunch 
deelnemen maak dan vóór 15 augustus a.s. € 15,00 per persoon over naar 
onze penningmeester onder vermelding van uw naam en “brunch” op reke-
ningnummer IBANNL98RABO0149252870. Van de deelnemers wordt een lijst 
bijgehouden. Vandaar dat we uw namen willen vastleggen. 
Neemt u wel voldoende trek mee naar het culinair festijn! 

...31 augustus, K&S Dirgelenfeest, de muziek... 

Op zondagmiddag, na de brunch, bieden we onze bezoekers een mooi, geva-

rieerd muziekprogramma. Naast uw eigen Dirgelländer Muzikanten, treft u 
op de bühne blaaskapel Judaska uit Hout-Blerick en Die Altböhmischen uit 
Kerkrade. Liefhebbers van goede blaasmuziek komen daarbij zeker aan hun 
trekken. De afsluiting van de avond komt voor rekening van het bekende or-
kest Pinchitos Caliente. We zijn best trots dat we deze TexMex-formatie heb-
ben kunnen boeken. Het wordt zeker een daverende afsluiting van ons feest-
weekend. Wij zorgen voor een mooi feest, u brengt de goede stemming mee. 
Gezelligheid is verzekerd en de entree is als vanouds gratis. 
WE HETEN U ALVAST VAN HARTE WELKOM!  
TOT 30 EN 31 AUGUSTUS OP DE DIRGELEN IN STEIN. 

  

U doet zeker mee met onze 

brunch op zondag 31 

augustus 2014  

vanaf 1130 uur. 

Maak € 15,00 over naar de 

Dirgelländer Muzikanten  
en u bent verzekerd van een 

plaats voor onze  

lekkere brunch. 

U doet toch ook mee? 
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Staccato... 
De CD van de Dirgelländer Muzikanten is te koop voor € 10,=. 

De CD is te verkrijgen bij Jack van Rossum en Henk Stortelder. 

De verkoop loopt uitstekend. 
Onze CD ook zeer goed geschikt als cadeau voor uw vrienden of bekenden. 
Dank voor uw stem op de Dirgelländer Muzikanten bij de RABO sponsoractie. 

De Dirgelländer Muzikanten vieren in 2014 hun 50-jarig (!) jubileum. 

Het feestweekend is op zaterdag 30 en zondag 31 augustus. 

De receptie is op zaterdagavond 30 augustus. 

Het K&S Dirgelenfeest is op zondag 31 augustus. 

De feestdag wordt geopend met een brunch. 
U kunt uw brunch bestellen voor € 15,00 bij onze penningmeester. 

Bestel uw brunch vóór 15 augustus a.s.  

We bieden u op beide dagen een mooi muzikaal programma. 

In september a.s. gaan we op concertreis naar naar Altenau in Oberbayern. 

De info-avond voor deze reis is op 10 juli vanaf 21.00 uur in Merode. 

We houden 26 oktober a.s. het 2de Steinder Oktoberfest.  

De Dirgelländer Muzikanten doen dat weer samen met  
 de Vrienden van de Dirgelländer. 
Veel leden van onze fanclub ontmoeten we bij onze optredens . 

Er zijn inmiddels al meer dan 150 (!) Vrienden van de Dirgelländer. 

De vriendendag van de Vrienden van de Dirgelländer is op 28 september. 

De Dirgelländer Muzikanten werken aan nieuw repertoire. 

De Dirgelländer Muzikanten reizen in 2015 naar Zeijen in Drenthe. 

     Dirgelen Nuujts  

 

Agenda  2014—2015     

Samenstelling  

Dirgelen Nuujts:  

Peter Notten        

Henk Stortelder 

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

Spek de Clubkas.  Dank u wel! 

...We willen u graag danken voor uw stem op de Dirgelländer Muzikanten. In 
het vorige nummer riepen we u op om ons te steunen met de sponsoractie van 
onze goede relatie, de Rabobank Westelijke Mijnstreek. U weet het, sponsor-
geld gaat nu pas na een stemronde naar de ontvangers. Daartoe werden de 
fans, die lid zijn van Rabobank Westelijke Mijnstreek, opgeroepen hun stem uit 

te brengen op hun favoriete vereniging. In ons geval dus de Dirgelländer Muzi-
kanten. U heeft goed aan ons gedacht dit jaar! 138 stemmen gingen naar de 

Dirgelländer Muzikanten. Wij zijn zeer verheugd om op een zo grote steun te 
mogen rekenen. Dat leverde het fantastische bedrag op van € 455,=. Vooral 
met de flinke uitgaven voor de CD en de viering van ons 50-jarig jubileum dit 
jaar, kunnen we iedere Euro natuurlijk goed gebruiken. 

Uw stem was voor ons goud waard. Dank voor uw steun aan de Dirgelländer 
Muzikanten en natuurlijk ook onze hartelijke dank aan de Rabobank Westelijke 
Mijnstreek voor haar gulle gave.  

50 jaar 
2014 
zo. 29 juni   Pré-OLS Grevenbicht, 12.30 – 14.30 uur 
zo. 06 juli Ponderosa Kotem, 15.00 - 18.00 uur 
do. 10 juli Informatie-avond Altenaureis bij Merode om 21.00 uur 
zo. 20 juli IVN Steinerbos, 14.30 – 16.30 uur  
zo. 03 aug. Frühschoppen fc Kemke in Rekem, 12.15 – 14.15 uur 
30/31 aug. 50 jaar Dirgelländer Muzikanten 
  in combinatie met het K&S Dirgelenfeest  
za.06 sept. Slakkeweiden Hoensbroek, 14.00 – 15.30 uur  
zo. 14 sept. 95 jaar fanfare Doenrade, Kasteel Doenrade, 11.30–14.00 uur 
17-22 sept. Concertreis naar Oberbayern n.a.v. 60 jaar Blaskapelle Altenau-D. 
zo. 28 sept. Vriendendag,  info volgt via de contactpersonen van de Vrienden 
zo. 05 okt. Kapellentreffen Judaska in Hout-Blerick, 11.30 – 12.45 uur 
zo. 26 okt. 2e Steinder Oktoberfest, Fanfarezaal Stein, vanaf 14.00 uur. 
 zo. 02 nov. WZC De Moutheuvel in Stein, 15.00 – 16.30 uur 
zo. 23 nov. Orbis St. Jans Geleen, 15.00 – 16.30 uur 
2015 
za. 11 jan. Nieuwjaarsreceptie om 20.00 uur bij Merode 
zo. 15 maart Zeijen Drenthe,  info en tijden volgen 
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Solo voor... 
Ontbrekend in de rubriek was nog 
de dirigent/repetitor van de Dirgel-
länder Muzikanten, Jan van den 
Bosch. Bij deze zijn solo... 
 

Jan van den Bosch, jaargang 1961, be-
gon zijn muzikale loopbaan op 10-jarige 
leeftijd als euphoniumspeler bij de Ko-
ninklijke Harmonie van Heer. In de peri-
ode daarna nam hij met groot succes 
deel aan talrijke solistenconcoursen. Nog 
pas 17 jaar oud, werd Jan  gevraagd 
voor een proefspel bij de Koninklijke Mi-
litaire Kapel te ’s Gravenhage, waar hij 
werd aangenomen als 1ste bariton/
euphoniumspeler. Daarmee kon hij van 
zijn hobby zijn beroep maken. Vanaf 
1979 tot 2005 was hij lid van dit orkest. 
Hij studeerde vanaf 1979 aan het Ko-
ninklijk Conservatorium te Den Haag, 
met als hoofdvak euphonium en de bij-
vakken bastuba en trombone en sloot 
met succes de studie af. Tijdens zijn stu-
die al was Jan vaste remplaçant bij di-
verse orkesten, zoals Het Koninklijke 
Concertgebouw Orkest, Radio Philharmo-
nisch Orkest, Residentie Orkest en diver-
se conservatorium-orkesten in geheel 
Nederland, België en Duitsland. Na de 
samenvoeging van de Koninklijke Militai-
re Kapel en de Johan Willem Friso Kapel 
te Assen was Jan vanaf 2005 tot 2013 

In de laatste versie van 
deze rubriek is het 
woord aan Jan van den 
Bosch, de dirigent en 
repetitor van de Dirgel-
länder Muzikanten. 

verbonden aan het Fanfare Korps Konin-
klijke Landmacht te Vught. Na afronding 
van zijn instrumentale opleiding, studeer-
de hij Directie te Utrecht en behaalde het 
diploma HaFaBra. Sindsdien werkte Jan 
als dirigent bij diverse amateurorkesten. 
Als docent laag koper gaf en geeft hij les 
op muziekscholen en bij diverse muziek-
verenigingen. In die functie verzorgt hij 
verder workshops voor laag koper, en 
treedt hij tevens op als examinator. Al 
met al een respectabele carrière. 
Dankzij zijn inzet is de opname van de 
jubileum CD “Jubileumklanken, 50 jaar 

Dirgelländer Muzikanten”, zo’n succes 
geworden. Ook als lid van onze muziek-
commissie weet hij met de muziekkeuze 

aan te sluiten bij de sound van de Dirgel-

länder Muzikanten. Wij zijn dan ook blij  
met een zo competente repetitor en diri-
gent die onze blaaskapel tot het huidige 
niveau heeft gebracht. 
Bij elke repetitie is zijn engagement voor 
de blaasmuziek voelbaar. Maar, bij optre-
dens onder zijn leiding werkt dat nog ster-
ker. Jan: “Beleving is in de muziek een 
elementair punt. Daardoor kan er de juis-
te wisselwerking zijn tussen orkest en di-
rigent. Dan kan er sprake zijn van goed 
musiceren.”  

  

Jan van den Bosch 

         

 

50 jaar 

De Dirgelländer Muzikanten  op de Bühne … 
Hier vindt u een overzicht van onze 
optredens in de afgelopen periode. 
… op 12 april in Zaal Vroemen in 
Genhout op het Boerebal. In het ka-

der van uitwisseling speelden 
we bij de Limburgse Boe-

reblaoskapel. Voor de Dirgel-
länder Muzikanten een mooi 
optreden in een goed met 
geïnteresseerd publiek gevul-
de zaal. Niet in de laatste 
plaats gevuld met vele vrien-
den van de Dirgelländer. 
Onze muziek kwam goed 
aan. De sfeervolle avond liet 
een uitstekende indruk ach-
ter. Dat kwam beslist ook 

door de heerlijke boerenbal 
(gehaktbal) die de dames van onze  

muziekvrienden serveerden. 
… op 29 mei, Hemelvaartsdag, in Gre-
venbicht ter gelegenheid van 3x11 
jaor Roepoepers. Om 13.00 uur ging 
daar ons optreden van start. 
De tent werd alsmaar voller en voller. 
Dat verhoogde de sfeer. Het program-
ma, dat door muzikaal leider Frits was 
samengesteld, sprak het publiek goed 
aan. Er werd meegezongen en ge-
klapt. Ook hier konden we weer een 
degelijke schare van onze eigen Vrien-
den begroeten. We lieten ons van on-
ze beste kant zien en horen en met 
voldoening konden we om 15.30 u. de 
bühne verlaten. De complimenten uit 
het publiek klonken alom. Zelfs ach-
teraf werden we nog door een van de 
Roepoepers in ons eigen repetitielo-
kaal geprezen. 

In Grevenbicht, 3x11 
jaor Roepoepers 

Naar Judaska in Hout-Blerick... 
...Op zondag 5 oktober a.s. spelen de Dirgelländer Muzikanten op het kapel-
lenfestival van blaaskapel Judaska in Hout-Blerick. Ons optreden staat ge-
pland van 11.30—12.45 uur. We denken erover om, bij voldoende deelname,  
met een bus richting het noorden van Limburg te reizen. We nodigen bij de-
ze onze Vrienden van de Dirgelländer uit om met ons mee te reizen. Voor  
€ 10,= bent u verzekerd van een plaatsje in de bus en de garantie van een 
gezellige middag met veel blaasmuziek. Op www.judaska.nl vindt u alle in-

formatie over het programma. De Dirgelländer Muzikanten hopen veel vrien-
den te mogen begroeten bij dit leuke uitstapje. Over de tijdstippen krijgt u 
van ons nog nadere informatie. Wanneer u belangstelling hebt om mee te 
gaan, mail of bel dan even naar Peter Notten. Het mailadres is:  
aenpnotten@gmail.com. telefoonnr. (046)4433212. We houden daarmee de 
aanmeldingen bij. U kunt in de bus het verschuldigde bedrag aan onze pen-
ningmeester Jack van Rossum betalen. Wie ‘t eerst komt, ‘t eerst maalt. 
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… Ernst Hutter und die Egerländer Musikanten.  
Welke blaasmuziekvriend kent niet de muziek van Ernst Mosch. Wij zelf zien dat het publiek bij onze op-
tredens steevast enthousiast reageert wanneer er een bekend stuk van “de Egerländer” klinkt. De op-
volger en hoeder van de muzikale erfenis van Ernst Mosch und seine Original Egeränder Musikanten is  
kapelmeester Ernst Hutter. 
De muzikale levensloop van Ernst Hutter begon al op hele jonge leeftijd en omvat alle vormen van 
blaasmuziek. Ernst speelde in zijn jeugd in big-bands en dixieland-bands en maakte later sinfonische 
blaasmuziek in grote blaasorkesten. Maar bovenal speelde hij ook veertien jaren bij “Ernst Mosch und 
die Original Egerländer Musikanten”. Hij studeerde van 1978 tot 1984 aan de Musik-hochschule in Stutt-
gart. Zijn eerste aanstelling als beroepsmuzikant, kapelmeester van de Stadkapelle van Herrenberg, 
moest hij al snel beëindigen omdat hij in 1985 werd gevraagd om te spelen bij “Ernst Mosch und die 
Original Egerländer Musikanten”. Korte tijd later werd hij ook uitgenodigd om als trombonist te spelen 
bij de SDR big-band van Erwin Lehn, uitgerekend het orkest waar Ernst Mosch destijds ook als trombo-
nist speelde. Sinds die tijd heeft Ernst Hutter zich verder kunnen ontwikkelen en is tegenwoordig één 
van de meest veelzijdige blaasmuzikanten in de duitse blaasmuziekwereld. Ernst Hutter speelt in ver-
schillende orkesten en ensembles: SWR Big-band, SWR Allstar Quintett, Ernst Hutter Quartett, Qauttro-
bones, Stuttgart Brass Quertett en die Egerländer Musikanten. Daarnaast verzorgt hij tal van muzikale 
workshops. 
Toen Ernst Hutter in 1985 het verzoek kreeg om met het orkest van Ernst Mosch een plaatopname te 
verzorgen, ging een jeugddroom van hem in vervulling. Na die tijd kreeg hij de mogelijkheid zo’n kleine 
15 jaar mee te gaan op tournee en producties mee te maken met gewaardeerde collega’s zoals Franz 
Bummerl, Freek Mestrini, Ferzenz Azsodi, Heinz Hermannsdörfer en Karl Kraft waardoor veel van de 
Böhmische muziek werd geleerd maar ook veel levenservaring werd opgedaan. 
Na de dood van Ernst Mosch in 1999 ging Ernst Hutter samen met zijn muziekcollega Toni Scholl de 
Egerländer Musikanten leiden. Een orkest met uitsluitend muzikanten die ook bij Mosch hadden ge-
speeld. Het voornaamste doel was de Egerländermuziek zoals die onder leiding van Ernst Mosch werd 
gespeeld voor de toekomst veilig te stellen. Vanaf 2003 leidt Ernst Hutter alleen “Die Egerländer Musi-
kanten- Das Original”. De populariteit van het orkest is duidelijk af te lezen uit de druk bezette tournee 
2014/2015. 
Ernst Mosch heeft ooit eens over zijn muzikanten gezegd: “Zonder mijn muzikanten zouden we al die 
jaren niet zo succesvol zijn geweest. Daarom ben ik trots op hun en oneindig dankbaar. En wat nog veel 
belangrijker is: het zijn allemaal vrienden, verbonden door de liefde voor “onze” muziek. Alleen door 
zo’n band kan men zo veel jaren zo geliefd en zo populair zijn.”  
Als componist schreef Ernst Hutter onder andere de volgende stukken: Egerländer Festtagspolka, Für meine Freun-
de, Mitten ins Herz, Spaziergang in Eger, Das Feuer brennt weiter, Freundschaft ohne Grenzen. 

                                                   Dirgelen Nuujts  

 

Grüss Gott, 2e Steinder Oktoberfest! 

Het 2e Steinder Oktoberfest staat al in de steigers. De Dirgelländer Muzikan-
ten en de Vrienden van de Dirgelländer tekenen weer  samen voor de organi-
satie. Op zondag 26 oktober a.s., in de Fanfarezaal in Stein, vanaf 14.00 uur 
kunt u weer bij ons terecht. Net als vorig jaar zullen we de gasten weer ont-
vangen in Weiss-Blaue sfeer en met een Bayerisches Angebot aan dranken, 
drankjes, Kaffee und Kuchen en allerlei hartige Beierse lekkernijen, koud en 

warm. Alles naar voorbeeld van het origi-
nele Münchner Oktoberfest. Maar dan wel 
in het klein, natuurlijk! We hopen weer 
veel bezoekers in Dirndl en Lederhosen te 
kunnen verwelkomen, want dat maakt er 
natuurlijk een echt Oktoberfest van, in de 
originele sfeer. Waarom zou dat in 2014 
niet weer lukken? We openen de middag 
met een stoet van de Steinder Garde waar-
na de “bok en de geit” het vat bier aan-
slaan. Dat sluit ook weer aan bij het origi-
nele feest in München,  dat steevast begint 
met een grote stoet. In het muzikaal pro-

gramma kunt u, naast de Dirgelländer Muzikanten, rekenen op 
muzikaal vertier van Oberkrainer, een Wienerformatie o.l.v. 
Jean Janssen en zang van Nelly en Jack en van Alice. Matthieu 
Ebben zorgt voor passende muziek in de pauzes. Zo sluiten we 

ook aan bij de Beierse traditie; dus Volkstümliche muziek. Natuurlijk kunt u 
ook dansen. “Moderator” Lou Hameleers praat de diverse optredens weer aan 
elkaar.  En, er wordt weer een origineel Glückshafenspiel (tombola) gehouden 
met mooie prijzen. Het word vast weer een geweldig feest. De entree € 3,= is 

inclusief 1 consumptie (in voorverkoop). De Dirgelländer Muzikanten en de 
Vrienden van de Dirgelländer brengen u in topstemming op het 2e 
Steinder Oktoberfest.  
Staat de datum al in uw agenda? Zondag 26 oktober 2014. Graag tot ziens!  

50 jaar 

 

Het tweede  

Steinder Oktoberfest door de 

Dirgelländer Muzikanten  
en “de Vrienden van de 

Dirgelländer”. 

Op zondag 26 oktober 2014.  

Entree incl. consumptiebon 

€ 3,00 in voorverkoop. 

Oktoberfest 2013 

Foto LOS 

Op de pupiter... 
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 De CD  
“50 jaar Dirgelländer 

Muzikanten,  
Jubileumklanken” 

is te koop 
voor € 10,00 

bij penningmeester 
Jack van Rossum en 

secretaris 
Henk Stortelder . 

50 jaar 

Tot slot nog. 
Voor de komende periode staan ons nog enkele hoogtepunten te wachten: 
ons Jubileumfeest, de reis naar Altenau, het 2e Steinder Oktoberfest. 

Wij, de Dirgelländer Muzikanten, hopen er met onze Vrienden van de Dir-
gelländer verder een succesvol jubileumjaar van te maken.  
Graag tot ziens op onze jubileumactiviteiten.  
De volgende uitgave van Uw Dirgelen Nuujts verschijnt begin oktober 2014. 

Instrumentaal... 
… dat is de titel van de opvolger van de rubriek Solo voor… 
Alle leden en de dirigent van onze kapel de Dirgelländer Muzikanten hebben 
zich bij toerbeurt persoonlijk aan u voorgesteld. Iedereen heeft zijn verhaal 
aan u verteld. Met het voorstellen van onze repetitor en dirigent, Jan van den 
Bosch, is deze serie afgerond. Wat volgt is een nieuwe serie over de diverse 
instrumenten die in de kapel een rol spelen. We presenteren de geschiedenis 
van de muziekinstrumenten, hun ontwikkeling en allerlei wetenswaardighe-
den ervan en eromheen. Vanaf de uitgave in september, nummer 11, pre-
senteren we  de serie Instrumentaal… voor u in Dirgelen Nuujts.   

Fine…           Dirgelen Nuujts  
het nieuwsblad van de  

Dirgelländer Muzikanten  

verschijnt elk kwartaal 
gratis voor de leden van  

“Vrienden van  
de Dirgelländer”. 

… U weet het vast al lang. Altenau is de bestemming van de reis die de jubile-

rende Dirgelländer Muzikanten bij gelegenheid van hun 50-ste verjaardag in 
september a.s. maken. De eveneens jarige Blaskapelle Altenau bestaat dan 

60 jaar en met een avondconcert annex feestavond met de Dirgelländer Mu-
zikanten sluiten de Altenauers hun jubileumjaar af. De inschrijvingen voor de 
reis rolden snel binnen en in een mum van tijd was de bus overvol. Dat ligt 
zeker ook aan het aantrekkelijke  programma van de reis. Van woensdag 17 
t/m maandag 22 september zijn we onderweg in Zuid Beieren. Op basis van 

de muzikale prestaties van de Dirgelländer Muzikanten in 2012 hebben we 
diverse optredens kunnen vastleggen: de feestavond in Altenau, een Tanza-
bend in Bad Kohlgrub en nog twee Sonntagskonzerte in Bad Kohlgrub en Bad 
Bayersoien. De mooie excursies en andere leuke uitstapjes zijn natuurlijk 
highlights in de reis. Het hoogtepunt vormt het bezoek aan de traditionele 
Almabtrieb in het mooie bergdorpje Krün. De stoet met versierd vee die door 
het dorp trekt en de aansluitende Bauernmarkt zijn dan ook een bezienswaar-
digheid. Op de info-avond op donderdagavond 10 juli om 21.00 uur krij-
gen de deelnemers een presentatie over de details van de reis met het nodige 
beeldmateriaal. Er is ook een informatiebrochure samengesteld die de reizi-
gers dan zullen ontvangen. En we zullen samen de keuze maken voor het 
vooruit te bestellen avondeten. Tot 10 juli a.s. in Merode.  

Altenau (Oberbayern)... 

…is te koop bij secretaris Henk Stortelder en pen-
ningmeester Jack van Rossum. Voor € 10,= hebt u 
15 mooie nummers van onze muziek in huis. Het de-
sign is ook heel aantrekkelijk. De CD en de hoes to-
nen een prachtig dromerig landschap aan de Maas. 
Maar het gaat natuurlijk vooral om de muziek. Nog 
steeds horen we positieve reacties op ons werk. We 
zijn dus trots op onze nieuwe CD “Jubileum-klanken, 

50 jaar Dirgelländer Muzikanten”, 15 nummers met 

uw favoriete muziek van uw Dirgelländer Muzikan-
ten. Overigens slaat de CD ook aan als geschenk. 
Wanneer u een bijzonder cadeau zoekt voor familie 
of bekenden, bevelen wij onze CD bij u aan. Zeker 
binnen onze regio een uniek streekproduct in muzikale vorm. 

De nieuwe CD van de Dirgelländer  Muzikanten ...  

 
Met de Dirgelländer  

Muzikanten  naar  

Oberbayern: 

info-avond voor de 
deelnemers op  

10 juli 2014  

in Braserie Merode  
vanaf 21.00u. 

 

Contributie Vrienden van de Dirgelländer 2014... 
Nog niet iedereen heeft er al aan gedacht: het nieuwe jaar is begonnen en de 
contactpersonen vragen u de contributie over 2014 van de Vrienden van de 
Dirgelländer over te maken. Stort s.v.p.€ 10,= op IBAN 
NL92RABO0167754467  t.n.v. J.H. Stijnen o.v.v. Vrienden van de Dirgelländer. 
Lid worden van “Vrienden van de Dirgelländer”? Kent u iemand die lid wil 
worden, neem even contact op met een van de contactpersonen en maak  
€ 10,= over. Altijd het eerste op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de 

Dirgelländer Muzikanten en een streepje voor bij deelname aan de activiteiten 
van de kapel. Nieuwe vrienden zijn van harte welkom. 


