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Het jubileumjaar van de Dirgelländer Muzikanten is 
alweer flink opgeschoten. In de afgelopen periode 
was er heel wat activiteit voor de kapel en de Vrien-
den. Het succesvol jubileumweekend is afge-
sloten en de reis naar Altenau is net achter de 
rug. De Vriendendag was op 28 september. 
We maken ons op voor het laatste kwartaal. 
Daarin staat nu vooral het 2e Steinder Okto-

berfest in de picture. De Dirgelländer Mu-
zikanten organiseren samen met de Vrienden 
van de Dirgelländer  de 2e versie van de-
ze happening. In deze uitgave van Dirgelen 
Nuujts in het jubileumjaar vindt u daar het 
laatste nieuws over. Een nieuwe aflevering 
van de rubriek Instrumentaal... Verder kijken 
we terug op ons daverende Jubileumweekend 
en op onze reis naar Altenau in Oberbayern. 
In Op de bühne… leest u een verslag van de 
activiteiten van de afgelopen periode. Dit keer 
weer een bijzondere kapel in Op de Pupi-
ter…. . Verder een terugblik op de Vrienden-
dag. We duiken ook weer in het verleden 

van deDirgelländer Muzikanten. En we kijken 
vooruit naar onze ris naar Zijen… Er is dus 

weer heel wat te melden over uw Dirgelländer 

Muzikanten. Veel plezier met nummer 11 van 
uw Dirgelen Nuujts. 

De opmaat ...  van nummer 11  

          Dirgelen Nuujts  

Nummer 11 
 

oktober 2014 

Het bestuur van  
de Dirgelländer Muzikanten 
 
Voorzitter:                     
Rob Lamkin 
 
Secretaris/PR:                     
Henk Stortelder 
 
Penningmeester:                 
Jack van Rossum 
 
Bestuurslid: 
Jo Faber 
        …………… 
 
Muzikale leiding: 
Frits van den Bosch 
 
Repetitor: 
Jan van den Bosch 
        …………… 
 
Contact: 
Henk Stortelder 
Smeetsstraat 70 
6171 VD Stein NL. 
 
tel. 046-4337868 
      06-57342358  
 

E mail: 
henk.stortelder@gmail.com 
  
 
Rabobank:  
IBAN: NL98RABO0149252870   
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        50 jaar 

Dirgelländer Muzikanten  Stein 

50 jaar 

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 bijzondere belevenis-
sen meegemaakt. Hoewel dat tegenwoordig altijd soepel loopt zijn er meerdere 

belevenissen met bussen te melden. Zoals in 1973 toen de Dirgelländer Muzi-
kanten naar Bunnen (D) togen. De bus weigerde dienst dus er moest geduwd 
worden om ze te kunnen starten. Dat lukt echter niet wanneer er én voor én 
achter wordt geduwd. Lachen!! 
In 2002 waren we in Tsjechië in Hodonin. Op een dagtocht zag de chauffeur in 
de spiegel dat een paneel van het bagagevak los zat. Eigenlijk een gevaarlijke 
situatie. Het lukte de busreizigers zelf niet om de klep weer te kunnen sluiten. 
Toegesnelde bouwvakkers die het tafereel hadden gadegeslagen boden echter 
uitkomst. Met geweld werd de klep weer op zijn plaats gebracht. En deze dan:.. 
Musikverein Oelde zou ons bezoeken op het Dirgelenfeest 2006. Per bus reisde 
men vanuit Duitsland naar Stein. Nadat het verwachte tijdstip van aankomst 
was verstreken kregen we een telefoontje. De Duitse bezoekers waren aange-
komen in Stein bij Wijk bij Duurstede (!) in de provincie Utrecht. Met bijna twee 
uur vertraging kwamen de gasten uiteindelijk bij ons aan in Stein in Limburg. 
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                                                   Dirgelen Nuujts  

 

50 jaar 

Het jubileumweekend 2014, een terugblik... 
… Het jubileumweekend van de 50-jarige Dirgelländer Muzikanten is alweer 
verleden tijd. Maar, wat een feest! Vanaf vrijdag 29 augustus is met man en 
macht en met de nodige professionele inzet van sponsoren de Dirgelen om-
getoverd tot een sfeervolle feest-accommodatie met een grote tent die het 
hele plein van de Dirgelen overdekte. Op zaterdagavond 30 augustus tijdens 
de jubileumreceptie, met feestelijke uitloop, kwamen veel bezoekers onze 
orkestleden maar vooral 50-jarig jubilaris Henk Stortelder en zijn echtgenote 

Annemie feliciteren. Aan Henk hebben de  Dirgelländer Muzikanten veel te 
danken. Zijn tomeloze inzet en onvoorwaardelijke verbondenheid met de 
kapel zorgen er voor dat zelfs na een 50-jarig bestaan onze kapel nog zo 

springlevend is. De Dirgelländer Muzikanten zijn Henk daarvoor veel dank 

verschuldigd. Ook op cultureel en maatschappelijk vlak betekenen de Dirgel-

länder Muzikanten zeker veel voor de gemeenschap, zowel binnen Stein als 
in de regio. Optredens in diverse zorginstellingen getuigen daarvan. En ook 
hierbij is Henk de drijvende kracht. Dat dit gewaardeerd wordt was zeker af 
te lezen aan de in groten getale toegestroomde bezoekers. Daaronder waren 
ook de nodige oud-leden, zodat de avond ook een beetje het karakter had 

van een reünie. Veel bezoekers lieten op de receptie een gevul-
de enveloppe achter en onze Vrienden van de Dirgelländer ver-
rasten ons zelfs met een fors cadeau van € 500,=! Voor alle 
gaven willen we iedereen hartelijk danken. De feestelijke uit-
loop met muziek van “Friends” kwam goed aan bij het publiek. 
Met covers van bekende sound uit de jaren 70 en 80 werd goed 
meegezongen en menigeen waagde zich zelfs op de dansvloer. 
De feestavond was een waardige afsluiting van de jubileum-
avond. Op zondag 31 augustus het alom bekende K&S Dirge-
lenfeest. Vooraf was er voor de bezoekers een lekkere brunch, 
verzorgd door Brasserie Merode. Met een honderd disgenoten 
was het gezellig tafelen. Daarna volgde een mooi muzikaal pro-
gramma met blaasmuziek van de bovenste plank, met blaaska-

pel Judaska uit Hout-Blerick en Die Altböhmischen uit Kerkrade, maar ook 

van uw eigen Dirgelländer Muzikanten. De afronding van het “jubileum K&S 
Dirgelenfeest 2014” was in goede handen van de TexMex-band “Pinchitos 
Caliente”, die met een geweldig optreden iedereen in de goede stemming 
bracht. Dat we van het “jubileum K&S Dirgelenfeest 2014” een succes kon-
den maken was mede te danken aan de hulp van onze Vrienden van de Dir-
gelländer, maar ook aan andere hulptroepen uit het Steinse, zoals de 
Steinder Bök en v.v. de Ster, en ons cuisine culinair duo achter de barbecue.  
Voor deze hulp onze hartelijke dank.  
Het opruimen op maandag 1 september verliep soepel. ‘s Ochtends was de 
tent grotendeels weer leeg en ‘s middags was de tentenbouwer ook weer 
klaar met zijn werk. Het geeft een goed gevoel dat onze kleine club kan re-
kenen op een zo stevige achterban. Voor een gulle financiële steun zorgden 
onze sponsoren. Vooraf was er natuurlijk nogal wat tijd geïnvesteerd om 
voor dit unieke gebeuren in Stein de sponsoren te mobiliseren. En met resul-
taat, kan men wel zeggen. Met moderne mediatechniek konden de bedrijven 
die ons ondersteunden zich presenteren op twee grote beeldschermen. Deze 
jubileumviering heeft bij onze leden en alle helpers en bezoekers een prima 
indruk achtergelaten. Dat onze kleine groep met een grote achterban toch 
zo’n groots feest kan organiseren is toch wel fantastisch. Daarom, namens 
onze kapel aan allen die ons bij het jubileumfeest hebben ondersteund en 
geholpen, een welgemeend DANK JE WEL allemaal. 

  

Het K&S Dirgelenfeest 2014:  

het jubileumfeest  

van de 50–jarige 

Dirgelländer Muzikanten  
Was een groot succes. 

Dank voor alle hulp en steun. 

 
Wilt U mee met de 

Dirgelländer Muzikaten  
naar Zijen in Drenthe op 

zondag 15 maart 2015? 

Meldt u zich aan bij Henk 

Stortelder en maak € 50,= 

over naar onze 

penningmeester  

o.v.v.  Zijen 2015 

Naar Zijen (Drente)... 
Het staat al een poos in onze agenda, op zondag 15 maart reizen de Dirgel-

länder Muzikanten naar Zijen in Drenthe. Het is een flinke reis; daarom ver-
trekken we in de vroege ochtend en komen pas later in de avond terug. 
Over de exacte tijden wordt u nog geïnformeerd. De kosten voor onze Vrien-
den bedragen € 50,00. In deze prijs is inbegrepen de kosten van de bus, 
entree in Zijen en deelname aan een heerlijk Drents stamppotbuffet. Het 
wordt vast een gezellige dag met veel mooie (blaas)muziek. Meldt u zich 
aan bij Henk Stortelder (henk.stortelder@gmail.com) en maak € 50,00 over 
op IBAN nummer NL98 RABO 0149252870. Na betaling is uw aanmelding 
definitief. 

Gezellige drukte in de tent op 
het K&S Dirgelenfeest 2014 
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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. 
Onze CD ook zeer geschikt als cadeau voor uw vrienden en/of bekenden. 
Het feestweekend op zaterdag 30 en zondag 31 augustus was een  
    groot succes. 
Van 17 t/m 22  september waren de  Dirgelländer Muzikanten op concertreis. 
Met een groep van 72 personen waren we in en rond Altenau in Oberbayern. 
Er is heel wat plezier beleefd in Oberbayern.  
We houden 26 oktober a.s. het 2de Steinder Oktoberfest.  
De Dirgelländer Muzikanten doen dat weer samen met  
     de Vrienden van de Dirgelländer. 
Voorverkoop van entreekaarten is bij Primera in het winkelcentrum 
De zonnige Vriendendag 2014 was een gezellige happening. 
De vogel werd afgeschoten door Henk Stortelder, geassisteerd door Lilian  
     Wiermans. 
Henk en Lilian zijn daarmee koning en koningin. 
Er zijn inmiddels al meer dan 150 (!) Vrienden van de Dirgelländer. 

De Dirgelländer Muzikanten werken aan nieuw repertoire. 
De Dirgelländer Muzikanten reizen in maart 2015 naar Zeijen in Drenthe. 
U kunt zich opgeven  om mee te reizen met de Dirgelländer Muzikanten. 
Over deze reis ontvangt u t.z.t. ook nog nadere informatie. 
Op zaterdag 10 januari 2015 is onze traditionele nieuwjaarsborrel in Merode. 

     Dirgelen Nuujts  

 

Agenda  2014—2015     

Samenstelling  

Dirgelen Nuujts:  

Peter Notten        

Henk Stortelder 

Agenda-aanvullingen  
volgen.          
Zie ook onze webpagina: 

ww.dirgellander.nl  

50 jaar 

2014 
zo. 05 okt. Kapellentreffen Judaska in Hout-Blerick, 11.30 – 12.45 uur 
vr. 10 okt. Parochiefeest Maastricht achter OLV-basiliek, 17.00 -19.00 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. 10 jan. Nieuwjaarsborrel om 20.00 uur bij Merode 
zo. 15 maart Zeijen Drenthe,  info en tijden volgen 
Zo. 30 aug. K&S Dirgelenfeest 

Vriendendag 2014... 
Mooier kon het niet: stralende zonneschijn, lekkere temperatuur, prima loca-
tie, gezelligheid, spanning en lekker eten. De contactpersonen hadden het an-
derhalf jaar geleden goed voorzien. Zondag 28 september 2014 zou een schit-
terende dag worden. Op de “sjöttewei” van schutterij St. Joseph aan het ka-
naal ontmoetten zo’n 70 Vrienden en Vriendinnen en Dirgelländer elkaar. De 
schutterij had het terras met een grote partytent en parasols mooi 
voorbereid en de vogel was al in de schietboom gehesen. Na een korte 
opening begonnen de schietrondes. Om beurten probeerden de gasten 
onder begeleiding van de schutters van St. Joseph om een deel van de 
cirkel rond de vogel weg te schieten. Langzaamaan werd het almaar 
spannender. Er stonden nog maar een paar stukjes die de vogel hoog in 
de lucht op zijn plaats hielden. Ondertussen kon ook het maken van de 
patronen worden bekeken. Het schieten werd onderbroken door het op-

treden van de Dirgelländer Muzikanten speciaal voor onze fanclub. De 
doortrekkende schaapskudde vormde een echte landelijke aanvulling op 
de goede sfeer. De barbecue met zoveel lekkers van de gril en heerlijke 
salades was ook een schot in de roos. Tot Dirgelländer van het jaar 
werd uitgeroepen: Frits van den Bosch en superfans 2014 werden Mimy 
en Fred Theuns. Na het optreden ging het verder onder de buks. Als-
maar minder stukjes bleven staan. Het schot van Lilian Wiermans 
maakte het nog spannender. Alle ogen waren omhoog gericht. Het 
scherpe oog van Henk Stortelder maakte echter aan alle spanning een 
einde. Met een mooie treffer haalde hij de vogel omlaag. Daarmee was 
hij de koning van de dag en Lilian zijn koningin. 
Op het bordes voor het schutterslokaal werden ze gehuldigd en goudbe-

hangen. Vooral voor Henk als gouden jubilaris van onze Dirgelländer 

Muzikanten een toepasselijk hoogtepunt van deze prachtige feestdag. Tot in 
de avonduren was het nog goed toeven onder de tent op het terras.   

 

Koning Henk en 
koningin Lilian 
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bariton 

     

50 jaar 

De Dirgelländer Muzikanten  op de Bühne … 
Al met al hadden de Dirgelländer 
Muzikanten een volle agenda in deze 
periode. Over de concertreis naar 
Oberbayern is een aparte rubriek op-
genomen. 
… zondag 29 juni speelden we in de 
tent in Grevenbicht op het Pré-OLS. 
Op een schitterende bühne brachten 
we, onder leiding van Jan van den 
Bosch, een mooi programma. De 
tent had wel voller mogen zijn. Met 
onze meegereisde fans konden we er 
toch een leuke middag van maken. 
...zondag 6 juli stond het traditionele 
optreden bij de Ponderosa in Kotem 
op de agenda. Het terras zat vol met 
publiek, waaronder ook weer veel 
Vrienden. Het was even wennen aan 
het spelen me de nieuwe geluidsin-
stallatie in de buitenlucht. De gezel-
ligheid was er niet minder om. De 
dreigende donkere wolken ontlaad-
den zich pas op het laatst. Het oprui-
men van de spullen was een heus 

waterballet. 
...zondag 20 juli 
waren we weer in 
het openluchtthea-
ter in het Steiner-
bos te gast bij het 
IVN. Dat werd een 
erg korte act. On-
danks dat de bui-
enradar nog respijt 
gaf tot vijf uur, be-
gon het al licht te 
regenen tijdens ons 
eerste nummer. Bij 
het tweede num-
mer stonden we al 

in de hemelse stromen. Het oprui-
men werd weer een waterballet met 
daarbij de nodige modder aan de  

 
kabels die op de grond in de heemtuin 
hadden gelegen. Ach ja, weer een er-
varing en een nat pak rijker.  
...zondag 3 augustus speelden we in 
Rekem ‘t Frühschoppen voor fc Kemke. 
Bij mooi weer stonden we naast de 
kermis. Veel ambiance waarbij het 
bier net als vorig jaar rijkelijk vloeide.  
...zaterdag en zondag 30/31 augustus 
vierden we 50 jaar Dirgelländer Muzi-
kanten in combinatie met het K&S Dir-
gelenfeest. Daarover vindt u elders 
een apart verslag.  
...zaterdag 6 september was er een 
optreden voor de bewoners van Slakke 
Weiden in Hoensbroek. De gehandi-
capte bewoners maakten er een aar-
dig feest van. Het weer was goed en 
we speelden buiten. Een van de bewo-
ners, die zichzelf ook voorzitter noem-
de, dirigeerde met strak regime ons 
orkest en voelde zich totaal in z’n ele-
ment. We werden nog getrakteerd op 
een lekker stuk vlaai.  
...zondag 14 september speelden we 
op de binnenplaats van Kasteel Doen-
rade ‘t Frühschoppen ter gelegenheid 
van 95 jaar fanfare Doenrade. Na de 
mis stonden we, onder leiding van 
Jan, enkele uren op de bühne. De 
schitterende locatie inspireerde ons tot 
een super optreden; zeer tot genoe-
gen van het publiek. 
...17-22 september concertreis naar 
Oberbayern, waarbij 4 optredens wer-
den verzorgd. Een verslag hiervan 
vindt u verderop in Dirgelen Nuujts. 
...zondag 28 september was de jaar-
lijkse Vriendendag van onze fanclub.  
Het was een gezellig onderonsje in 
een lekker nazomers zonnetje op de 
schutterswei. Daarover vindt u elders 
in Dirgelen Nuujts een verslagje.  

Bij kasteel Doenrade 

Instrumentaal... 
…heet de rubriek die de diverse muziekinstrumenten in de kapel de revue 
laat passeren. We presenteren de geschiedenis van de instrumenten, hun 
ontwikkeling en allerlei wetenswaardigheden eromheen. Dit keer de tenor-
hoorn/bariton, koperblaasinstrument en het lage melodie-instrument. Bij de 

Dirgelländer Muzikanten worden ze gespeeld door resp. Henk en Rob. De 
stemming is Bes. De tenorhoorn en bariton zijn wijd gebouwd en hebben drie 
of vier ventielen. Met een lengte van 266 cm (in bes-stemming) is het instru-
ment tweemaal zo lang als de bes-Flügelhorn. De tenorhoorn/bariton vult de 
ruimte tussen de lage Bastuba en de altstem van de Flügelhorn. Voor het 
eerst werd de tenorhoorn/bariton ingezet in 1847 in de militaire muziek. 
De tenorhoorn en bariton behoren tot de familie van de bügelhoorns en heb-
ben, net als de flügelhorn een conische bouwwijze in de buis. Bij de tenor-
hoorn is deze nauwer dan bij de bariton. De beide instrumenten zijn wel on-
geveer gelijk qua lengte. Door de nauwere bouwwijze is het spelen van hoge-
re natuurtonen op de tenorhoorn makkelijker. De klank wordt in de hoogte, 
in vergelijking met de bariton als scherper ervaren. De klank van de bariton 
ervaart de luisteraar vooral bij lage tonen als voller, volumineuzer, warmer.  
Tenorhoorn en bariton worden veelal gebruikt in de volksmuziek, bij blaaskapellen 

en in de militaire muziek. In de böhmische blaasmuziek, en dus ook bij de Dirgel-

länder Muzikanten, spelen ze vaak samen en heeft de tenorhoorn vaak de bo-
venstem in terts, ten opzichte van de melodiestem van de bariton. Deze intonatie is 

dan ook terug te horen in de zangstemmen. In veel stukken die de Dirgelländer 

Muzikanten spelen met zang van Nelly en Jack worden de zangstemmen ook on-
dersteund door de Flügelhoorns die afwisselend met de tenorhoorn en bariton en 
ook in dezelfde intonatie in terts spelen. 

In deze versie van In-
strumentaal… pre-
senteren we de Tenor-
horn/Bariton. Bij de 
Dirgelländer Muzikan-
ten in handen van Henk 
en Rob. 
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... Túfaranka ze Sakvic, ook wel kortweg Túfaranka werd in 1978 als jeugdkapel in Šakvice door Josef 
Šural opgericht. Door de leider Bohomir Kamenik en tegenwoordig door Jan Bílek is Tufaranka geliefd 
geworden bij het publiek. Túfaranka speelt voornamelijk variaties van volksliederen en composities von 
J. Slabák, B. Kamenik, A. Zvacek, Adam Hudec, M. Irsa. Sinds Túfaranka in 1993 in kerkrade het mu-
ziekfestival voor blaaskapellen won steeg de populariteit van de kapel tot grote hoogte.  
In 1996 won de kapel het muziekconcours "Goldenes Flügelhorn”. In 1998 was Túfaranka de absolute 
winnaar op het kerkraads wereldmuziekconcours in de profiklasse. In mei 2005 in Sonthofen/Allgäu, in 
de proficategorie de tweede plaats bij de europese kampioenschappen voor böhmisch-mährische blaasmu-
ziek. Al met al dus een zeer succesvolle kapel. Túfaranka is niet alleen een echte mährische kapel, het 
zijn vooral de vrolijke jonge musici uit Sakvice, die door hun ongebreidelde temperament en door hun 
oprechte liefde voor de muziek steeds weer in hoog aanzien staan bij hun toeschouwers in binnen- en 
buitenland. De medewerking van veel bekende musici brengt de “hobbykapel” Túfaranka op een uitste-
kend kunstzinnig niveau. Daarvan getuigen de vele concourssuccessen, waaronder de titel 
“EUROPAMEISTER 2005” in de profiklasse. Inmiddels heeft Túfaranka 14 CD’s en een DVD uitgebracht. 
Het 30-jarig bestaan markeerde de kapel met een dubbel-CD met in totaal 40 (!)nummers. Dit geeft 

zeker de ongekende veelzijdigheid van de kapel weer. Túfaranka was twee maal te gast bij de Dirgel-

länder Muzikanten in de Fanfarezaal in Stein, een maal op de Volkstümliche Aovend en een maal op 1e 
Paasdag.  

In het repertoire van de Dirgelländer Muzikanten  treffen we een aantal stukken aan die ook door Túfaranka 
worden gespeeld en op CD zijn gezet: Dudacka polka, Hustopecka Dolineca, Navrat z Francie en Loijza. 

                                                   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 van dit festijn. Na het succes met het debuut in 2013 kan een herhaling 

niet uitblijven. Op zondag 26 okto-
ber a.s., in de Fanfarezaal in Stein, 
vanaf 14.00 uur kunt u weer bij ons 
terecht (zaal open 13.30u.). Net als 
vorig jaar zullen we de gasten weer 
ontvangen in Weiss-Blaue sfeer en 
met een Bayerisches aanbod aan 
dranken, drankjes, Kaffee und Ku-
chen en allerlei hartige Beierse lek-
kernijen, koud en warm. De keuken 
bevelen we van harte bij u aan met 
de smaak van het Münchner Okto-
berfest; maar nu op de bovenver-
dieping van de Fanfarezaal. Het gro-
te voorbeeld is het originele Okto-

berfest in München, ook wel Wiesn genoemd, naar de Theresienwiese, waar 
sinds 1810 in München het Oktoberfest plaatsvindt. Inmiddels is dit het groot-
ste volksfeest ter wereld met rond de 6,5 miljoen (!) bezoekers. Maar wij doen 
dat wel in het klein, natuurlijk! We hopen net als vorige jaar weer veel bezoe-
kers in Dirndl en Lederhosen te kunnen verwelkomen, want dat maakt er na-
tuurlijk 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 en Schutterij St. Joseph. De schutterij zal met knallend specta-
kel het feest openen, waarna de “bok en de geit” het vat bier aanslaan. Dat 
sluit ook weer aan bij het originele feest in München,  dat steevast begint met 
een grote stoet. En wij slaan ook het eerste vat bier aan op het  podium. In 

het muzikaal programma 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 en van de formatie Grenzenlos. DJ Mat-
thieu Ebben (bekend van het programma “Volksmuzikantenparade” van de 
LOS) zorgt voor passende muziek in de pauzes. Zo sluiten we ook aan bij de 
Beierse traditie; dus Volkstümliche (blaas)muziek. Natuurlijk kunt u ook dan-
sen. “Moderator” Lou Hameleers praat de diverse optredens weer aan elkaar. 
En, er wordt weer een origineel Glückshafenspiel (tombola) gehouden met 
mooie prijzen. Het wordt vast weer een geweldig feest. Om het aantal bezoe-
kers in de hand te kunnen houden en om van onze Vrienden niemand op de 
dag zelf teleur te stellen vragen we € 3,= entree (in voorverkoop). Dat is in-
clusief 1 consumptiebon. Dus eigenlijk is de entree praktisch gratis. Bij Prime-

ra in het Winkelcentrum in Stein zijn de kaarten te koop. De Dirgelländer Mu-
zikanten en de Vrienden van de Dirgelländer brengen u in topstemming op het 
2e Steinder Oktoberfest. Het is overigens de laatste keer dat we met het Okto-
berfest in de  Fanfarezaal in Stein terecht kunnen. In maart 2015 nemen we 
namelijk voorgoed afscheid van de Fanfarezaal. Staat de datum al in uw agen-
da? 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 bij 

Primera in Winkelcentrum 

Stein. 

Op de pupiter... 

http://de.wikipedia.org/wiki/%C5%A0akvice
http://de.wikipedia.org/wiki/Adam_Hudec
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                                                   Dirgelen Nuujts  

 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. Na deze afgelopen drukke periode gaat het weer verder. 
De topper voor de komende periode is natuurlijk het 2e Steinder Oktoberfest. 
Daar hopen we weer veel vrienden te kunnen begroeten. De kaarten liggen in 
de voorverkoop voor u klaar bij Primera in Winkelcentrum Stein. 

Wij, de Dirgelländer Muzikanten, hopen met onze Vrienden van de Dirgellän-
der ons tot nu toe succesvol jubileumjaar voort te kunnen zetten.   
De volgende uitgave van Uw Dirgelen Nuujts verschijnt eind december 2014. 
De eerste activiteit in 2015 is de nieuwjaarsborrel op 10 januari om 20.00 u. in Merode. 

Fine…           Dirgelen Nuujts  
het nieuwsblad van de  

Dirgelländer Muzikanten  

verschijnt elk kwartaal 
gratis voor de leden van  

“Vrienden van  
de Dirgelländer”. 

… Onze reis naar Altenau in Oberbayern is alweer achter de rug. Op uitnodiging 

van de 60-jarige Blaskapelle Altenau speelden de Dirgelländer Muzikanten voor 
de Altenauers de afsluiting van hun jubileumjaar. Met in totaal 72 leden, part-
ners en fans ging de reis naar Zuid Beieren, van woensdag 17 t/m maandag 22 
september. In vroege ochtenduren vertrokken we op woensdag richting Alpen. 
De drukte op de weg zorgde voor wat oponthoud maar zo rond half zes arri-
veerden we in Bad Kohlgrub bij Hotel Schillingshof, onze comfortabele thuisba-

sis gedurende de reis. Op basis van de muzikale prestaties van de Dirgelländer 
Muzikanten in 2012 hadden we diverse optredens kunnen vastleggen: de feest-
avond in Altenau, een Tanzabend in Bad Kohlgrub en nog twee Sonntagskon-
zerte in Bad Kohlgrub en Bad Bayersoien. Op donderdag ging het na het ontbijt 
naar het indrukwekkende Kochelseekraftwerk waar acht turbines met in totaal 
42.000 pk (!) met daverende kracht de generatoren aandrijven. Een indrukwek-
kend spektakel. ’s Middag stond een bezoek aan het sfeervolle openluchtmuse-
um Glentleiten op het programma. Het weer was uitstekend voor een wandeling 
tussen de oude gerestaureerde huizen. ‘s Avonds bij het optreden in Bad 
Kohlgrub werd het zo gezellig dat de muzikanten uit Bad Kohlgrub na hun muzi-
kale begroeting bleven zitten en zelfs samen met ons de avond op de bühne 

afsloten. Vrijdagochtend was als vrije tijd aangemerkt maar 
een grotere groep wilde mee wandelen met Peter en Annemie 
Notten naar een mooi uitzichtpunt. Daarbij ging de tocht on-
der de kabelbaan door waarin toen een aantal mensen van 
onze groep zich naar de top van het Hörnle liet vervoeren. An-
deren vermaakten zich in het dorpscentrum. De middag werd 
besteed in Murnau. Ook daar werd weer een korte wandeling 
langs enkele bezienswaardigheden gemaakt onder leiding van 
Annemie en Peter. In het voetgangersdomein troffen we op de 
terrasjes onze mensen aan in een lekker zonnetje. De avond 
werd gevuld met een Standkonzert en een feestavond in Alte-
nau. Zaterdags vormde het bezoek aan de traditionele Alm-
abtrieb in het mooie bergdorpje Krün de invulling van de dag. 
De stoet met versierd vee die door het dorp trok en de aan-
sluitende Bauernmarkt met feesttent zorgden voor het nodige 
vertier. Op de zondag stond als eerste het Kurkozert in Bad 

Kohlgrub op het programma. Na de gezamenlijke lunch ging de reis naar de 
Wieskirche. Daar werd toch iedereen stil van de overdadige pracht en praal van 
dit imposant Rococo-monument. Bij het afsluitende Sonntagskonzert zondag-
avond in Bad Bayersoien konden we weer rekenen op talrijk publiek dat zich 
goed vermaakte. De heer Haseitl, 2e burgemeester van Bad Bayersoien ver-
woordde het enthousiasme van het publiek en sprak de wens uit dat we zijn 
gemeente nog eens zouden willen bezoeken en muzikaal trakteren. Op maan-
dag voor de terugreis klom de hotelmanager van Hotel Schillingshof in de bus 
om onze te complimenteren en vooral te bedanken voor de goede omzet in de 
hotelbar. Op de terugweg werd als afsluiting van de reis nog eens gezamenlijk 
gedineerd in Hotel Lang in Altenahr. Daar kregen Finy en Jan Smeets een heuse 
Beierse worst als attentie voor de titel “superfans” van deze reis. De laatste 
etappe van de reis eindigde rond 22.30 uur bij Merode in Stein. Blij dat alles 
goed is verlopen en we weer gezond terug zijn in Stein, kijken we terug op een 
geslaagde concertreis naar het Ammertal in Oberbayern.    

Altenaureis (Oberbayern)... 

…is te koop bij secretaris Henk Stortelder en penning-
meester Jack van Rossum. Voor € 10,= hebt u 15 
mooie nummers van onze muziek in huis. Het design 
van de CD en de hoes toont in mooie tinten een dro-
merig landschap aan de Maas. Maar natuurlijk is de 
muziek de hoofdzaak. Door de positieve reacties zijn 

we trots op ons werk “Jubileum-klanken, 50 jaar Dir-
gelländer Muzikanten” De CD bevelen we bij U aan als 
een mooi geschenk voor familie of bekenden. Zeker 
binnen onze regio een uniek streekproduct in muzika-
le vorm. 

De nieuwe CD van de Dirgelländer  Muzikanten ...  
 

Aan de wandel in Bad 
Kohlgrub op het Hörnle 


