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Het jubileumjaar van de Dirgelländer Muzikanten is 
deze maand ten einde. Het was een jaar vol met 
activiteiten voor de kapel en de Vrienden. In het 
laatste kwartaal stond vooral het 2e Steinder 
Oktoberfest op het plan.  In deze uitgave 
van Dirgelen Nuujts in het jubileumjaar vindt 
u daarover een verslag. Ook is er een terug-
blik te vinden van ons uitstapje Naar Judas-
ka...In een nieuwe aflevering van de ru-
briek Instrumentaal… nemen we een ander 
instrument onder de loep. In Op de bühne… 
leest u een verslag van de activiteiten van de 
afgelopen periode. Dit keer ligt er weer een 
bijzondere kapel  Op de Pupiter…. We ne-
men ook weer een kijkje in het verleden van 

de Dirgelländer Muzikanten. En we kijken 
vooruit naar onze reis naar Zeijen…  Van een 
heel andere orde is het Droevig Bericht… van 
onze Vrienden van de Dirgelländer. Weer veel 

nieuws dus over uw Dirgelländer Muzikanten. 
Met nummer 12 van uw Dirgelen Nuujts ma-
ken we al weer het derde jaar vol. 12 Num-
mers en 36 maanden met alle weetjes en an-
dere aardigheden voor u als lid van de Vrien-
den van de Dirgelländer. We wensen u veel 
leesplezier. 

De opmaat ...  van nummer 12 

          Dirgelen Nuujts  

Nummer 12 
 

december 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 ...  
… bestaan 50 jaar en in die tijd zijn diverse bijzondere belevenissen voorgeval-
len. Daarbij zijn ook voorvallen die gebeurden tijdens optredens. Wat te denken 
van het volgende verhaal. Bij het optreden op het WMC te Kerkrade in 2009 gaf 
de muzikaal leider het volgend stuk aan om te spelen. Blijkbaar verstonden niet 
alle kapelleden het juiste nummer van het te spelen werk. Bij de inzet bleken 
een aantal muzikanten een ander stuk te spelen. Nou, best een afgang. Maar 
okay, kan gebeuren. Aan het publiek uitleggen; opnieuw aangeven dus en …, 
helaas; bij de tweede inzet ging het alweer mis. Weer speelden een aantal mu-
zikanten een ander stuk. Verdorie!!! Weer opnieuw! Waar zal dit nu aan gele-
gen hebben. Concentratie en oplettendheid zijn altijd het opperste gebod op de 
bühne. Een andere gebeurtenis dateert van onze Altenaureis 2014. De afspraak 
was om samen met Blaskapelle Bad Kohlgrub de Kuschelpolka te spelen. Vooraf 
was wel nog de partituur samen bekeken. Die was hetzelfde voor beide orkes-
ten. Maar bij het spelen bleek toch de opvatting over het tempo verschillend te 
zijn. Het gezamenlijk optreden resulteerde in een kakafonie. Het publiek kon er  

om lachen. Het optreden van de Dirgelländer Muzikanten verliep verder prima. 
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Staccato... 
De jubileum-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 uitstapje naar Hout-Blerick is goed gewaardeerd door onze fans. 

Het 2de Steinder Oktoberfest was een succes.  

De Dirgelländer Muzikanten en de Vrienden van de Dirgelländer tekenden  
     voor de organisatie. 
Voor het vervolg van het Steinder Oktoberfest wordt een nieuwe locatie  
     gezocht. 
Er zijn inmiddels al meer dan 150 (!) Vrienden van de Dirgelländer. 

De Dirgelländer Muzikanten werken aan nieuw repertoire. 

Er komt o.a. een leuke solo voor es-klarinet en bas. 

De Dirgelländer Muzikanten reizen in maart 2015 naar Zijen 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  
     vanaf 20.00 uur in Merode. 
We hopen weer veel Vrienden te kunnen ontmoeten. 

We wensen u mooie feestdagen en een goed en muzikaal 2015. 

 

Samenstelling  

Dirgelen Nuujts:  

Peter Notten        

Henk Stortelder 

50 jaar 

Naar Judaska in Hout-Blerick ... 
… ging het met de bus op zondag 5 oktober j.l.. De chauffeur was kennelijk 
niet goed thuis in onze contreien want hij miste de oprit naar de snelweg in 
Elsloo. We schoten echter toch goed op en de chauffeur besloot over de Na-

poleonsbaan te rijden omdat we anders te vroeg zouden aanko-
men en voor een gesloten deur zouden staan in Hout-Blerick. Een 
misser ter plaatse zorgde voor een extra rondje door het veld bij 
Blerick, maar uiteindelijk bereikten we heelhuids de bestemming. 
De zaal werd meteen een heel stuk voller met onze aanhang en 
fans. De mensen van de organiserende kapel “Judaska” zullen er 
niet rouwig om zijn geweest. Voor de muzikanten was het meteen 
de bühne op. Die was zo ingedeeld dat één orkest kon spelen en 

ondertussen het volgende orkest kon opbouwen. De Dirgelländer 

Muzikanten lieten zich van hun goede kant zien en horen. Dat 
werd door het publiek zeer gewaardeerd. De brunch begon tijdens 
ons optreden, maar men hield toch de aandacht bij de muziek. Na 

ons optreden konden de muzikanten zich te goed doen aan de brunch. Alles 
was tot in de puntjes voorbereid. De zaal was intussen mudvol. De serveer-
sters kwamen maar met moeite tussen rijen door. Leuk was, dat wij nu zelf 
als publiek konden genieten van de muziek. Judaska kwam als gastkapel zelf 
goed voor de dag. Maar vooral de “Junge Eiffelländer Blasmusik” maakte in-
druk. Deze kapel speelde veel muziek van Ernst Mosch en hun uitstekende 
zangduo (met jonge Belgische(!) zangeres) stal de harten van het publiek. 
Het klonk als een klok. Leuk dat deze muziek ook jeugdige muzikanten en 
zangers aantrekt. Ook de dirigent van deze kapel stal de show. Waarschijn-
lijk heeft hij veel gekeken naar opnames van Ernst Mosch en zijn dirigeerstijl 
deels overgenomen. Het was in ieder geval erg opvallend. Om 17.00 uur 
was het, alweer tijd om terug te keren naar Stein. We hadden best nog wel 
even willen blijven op deze heerlijke middag met een lekkere brunch en veel 
fijne blaasmuziek en veel gezelligheid.   

Droevig bericht... 
Dit keer moeten wij helaas in dit “Dirgelen Nuujts” ook een droevig bericht 
plaatsen. Twee van onze leden van de Vrienden van de Dirgelländer zijn ons 
onlangs ontvallen. 
Op 31 oktober 2014 overleed na een kort ziekbed Tiny Snackers. 
Op 7 november 2014 overleed geheel onverwacht Fred Theuns.  
We zullen hen, als betrokken Vrienden van de Dirgelländer, missen.  
Ons medeleven gaat uit naar Nico Snackers en Minie Theuns en hun beider 
familie en wij wensen hen voor de komende tijd heel veel sterkte toe. 
Namens de contactpersonen van de Vrienden van de Dirgelländer, 
Harrie Stijnen. 

Gezelligheid op het kapellen-
festival in Hout-Blerick met 
Navrat z Francie! 
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Agenda  2015     

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

50 jaar 

 Wilt U mee met de 

Dirgelländer Muzikanten  
naar Zeijen in Drenthe op 

zondag 15 maart 2015? 

Meldt u zich aan bij Henk 

Stortelder en maak € 50,= 

over naar onze 

penningmeester  

o.v.v.  Zeijen 2015 

za. 10 jan.   Nieuwjaarsreceptie om 20.00 uur bij Merode  
zo. 18 jan.   7x 11 jaar Steinder Bök in tent op terrein vv De Ster, 14.00 -16.00 uur  
za. 24 jan.   Zorgcentrum Croonenhoff in Heer – Maastricht, 15.00 – 16.30 uur  
zo. 15 mrt.  Zijen Drenthe, info en tijden volgen  
za. 28 febr.  De zonnebloem in Fanfarezaal Stein, 14.00 – 17.00 uur   
zo. 07 juni   Met Steinder Mannenkoor, Boschhook- Steinerbos, 11.00 —12.30 uur                     
zo. 30 aug.  K&S Dirgelenfeest   
zo. 18 okt.   3e Steinder Oktoberfest  

Naar Zeijen (Drenthe)... 
Het staat al langere tijd op onze agenda; op zondag 15 maart a.s. reizen de 

Dirgelländer Muzikanten naar Zeijen in Drenthe. Het is een flinke reis; daar-
om vertrekken we in de vroege ochtend en komen pas laat in de avond te-
rug. Informatie over de exacte tijden volgt nog. 
De kosten voor onze Vrienden 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 zeker een gezellige dag met veel mooie blaasmu-

ziek van uw eigen Dirgelländer Muzikanten en een accordeon– trio. En dat 
alles in de sfeer van Bartje. 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. 

Pfia di Gott, 2e Steinder Oktoberfest! 
… Met die Beierse afscheidswens luiden we het 2e Steinder Oktoberfest uit. 

De Dirgelländer Muzikanten en de Vrienden van de Dirgelländer hadden 
weer samen de organisatie van dit festijn op zondag 26 oktober onder hun 

hoede. Het was werkelijk een suc-
cesvolle herhaling van 2013. De 
entreekaarten waren in de voor-
verkoop al vlot uitverkocht. De 
Fanfarezaal in Stein was ruim voor 
de aanvangstijd, 14.00 uur, al 
goed gevuld. Net als vorig jaar 
werden de gasten weer ontvangen 
in Weiss-Blaue sfeer en met een 
Bayerisches aanbod aan dranken, 
drankjes, Kaffee und Kuchen en 
allerlei hartige Beierse lekkernij-
en, koud en warm. De keuken 
produceerde de smaak en de geur 
van het Münchner Oktoberfest; 

maar nu op de bovenverdieping van de Fanfarezaal. Net als vorige jaar za-
gen we weer veel bezoekers in Dirndl en Lederhosen, zoals dat bij een echt 
Oktoberfest hoort. De opening van de middag met een stoet van de Steinder 
Garde en Schutterij St. Joseph bracht meteen de stemming er goed 
in. Het kanonschot van de Garde was het teken voor de “Bok en de Geit” 
het vat bier aan te slaan. “Moderator” Lou Hameleers praatte de diverse op-
tredens met veel humor aan elkaar. Het muzikaal programma werd geopend 
door de Oberkrainer formatie rond Jean Janssen. Wil Meulenberg scoorde 
met zijn Alphorn. Dit instrument is natuurlijk helemaal thuis op het Okto-

berfest. Daarna was de beurt aan de Dirgelländer Muzikanten. De Wienerfor-
matie o.l.v. Jean Janssen en zang van Nelly en Jack vervolgde het program-
ma. Alice zong muziek van Helene Fischer. De klapper was toch het optreden 
van het orkest “Grenzenlos” dat maar van geen stoppen wilde weten. Het 
leek wel of de Kastelruther Spatzen op de bühne stonden. DJ Matthieu Ebben 
(bekend van het programma “Volksmuzikanten-parade” van de LOS) ver-
zorgde  passende muziek in de pauzes. De tombola viel blijkbaar goed in de 
smaak, gezien de grote navraag voor loten. Het was beslist weer een gewel-

dig feest.  De Dirgelländer Muzikanten en de Vrienden van de Dirgelländer 
kijken met voldoening terug op dit 2e Steinder Oktoberfest. Het is overigens 
de laatste keer dat we met het Oktoberfest in de  Fanfarezaal in Stein te-
recht kunnen. In maart 2015 nemen we namelijk voorgoed afscheid van de 

Fanfarezaal. Het organisatiecomité van de Dirgelländer Muzikanten en de 
Vrienden is al weer aan de slag om eventueel een vervolg te geven 
aan het Steinder Oktoberfest als nieuwe ster aan het Steinse culturele firma-
ment. Daarvoor moeten we wel op zoek naar een andere geschikte locatie. 
Graag ook met dezelfde faciliteiten zoals we die kennen uit de Fanfarezaal. 
We laten u zo snel mogelijk iets weten over de ontwikkelingen!  

 

Het tweede  

Steinder Oktoberfest door de 

Dirgelländer Muzikanten  
en “de Vrienden van de 

Dirgelländer” was een 

bijzonder geslaagd 

evenement. 

Over een eventueel vervolg 

hoort u t.z.t. meer. 
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50 jaar 

De Dirgelländer Muzikanten  op de Bühne … 
In deze laatste periode van 2014 
stond een ruim aantal activiteiten 

voor de Dirgelländer Muzikanten op 
de agenda. Over het uitstapje naar 
Hout-Blerick en het 2e Steinder Ok-

toberfest zijn aparte 
stukjes opgenomen. 
… zondag 5 oktober, 
het uitstapje en het 
optreden op het blaas-
kapellenfestival bij Ju-
daska in Hout-Blerick. 
Met een volle bus met 
muzikanten, partners 
en fans togen we rich-
ting noorden. Zie ver-
der elders. 
...zondag 26 oktober, 
het 2de Steinder Okto-
berfest. De Fanfarezaal 

in Stein was gevuld met feestgan-
gers in Tracht zoals dat bij het Okto-
berfest hoort. Zie verder elders.  
...zondag 2 november ons jaarlijks 
optreden in woonzorgcentrum De 
Moutheuvel in Stein. De zaal was 
weer goed gevuld en we kregen veel 
leuke reacties van bewoners, maar 
ook van familieleden die, zoals elk  

jaar weer goed waren vertegenwoor-
digd. De nieuwe activiteitenbegeleid-
ster van De Moutheuvel zag ook dat 
de aanwezigen echt genoten van onze 
muziek en vertelde dat wij in 2015 
zeker weer gevraagd zullen worden 
voor een optreden. 
...zondag 23 november, in Verpleeg-
huis Orbis St. Jans in Geleen. Het laat-
ste optreden in ons jubileumjaar 2015. 
In de grote zaal zat het publiek vol 
verwachting klaar voor ons optreden. 
Het weer was echt geweldig mooi voor 
deze tijd van het jaar en daarom ver-
baasde ons de drukte in de zaal wel 
enigszins. Er waren ook enkele van 
onze trouwe, gewaardeerde, fans aan-
wezig. Klokslag 15.00 uur zetten we in 
met de klanken van “Wir grüssen 
euch”. Er werd zelfs nog gedanst en 
iedereen genoot zichtbaar van de mu-
ziek. Zoals altijd was het ook voor ons 
muzikanten een fijne ervaring om op 
te treden voor mensen die het niet 
gemakkelijk hebben. De tijd vloog 
voorbij en met “Bis bald auf wiederse-
hen” namen we afscheid van de bewo-
ners en bezoekers in St. Jan Geleen.     
 

Instrumentaal... 
…In deze rubriek komen de diverse muziekinstrumenten in de kapel aan de 
orde. We presenteren de geschiedenis van de instrumenten, hun ontwikke-
ling en allerlei wetenswaardigheden eromheen. Dit keer de bastuba, koper-
blaas– en ritmisch begeleidingsinstrument in het laagste register.   Bij de 

Dirgelländer Muzikanten wordt de bas(tuba) gespeeld door Karel. De stem-
ming is Bes. De tuba is de naam voor een aantal koperen blaasinstrumen-
ten in het laagste register. Instrumenten die bij de tubafamilie worden ge-
schaard zijn het euphonium (soms tenortuba genoemd) en de (bas)tuba's 
(gestemd in F, Es, C of Bes). Tuba is een benaming die in vele talen wordt 
gebruikt; bij het woord 'tuba' bedoelt men meestal een bastuba. In amateur 
blaasorkesten in Nederland en Vlaanderen gebruikt men echter vaak de term 
'tuba' voor een euphonium (lijkt op een bastuba in kleine uitvoering), wat 
voor enige verwarring kan zorgen. Het instrument werd in de jaren dertig 
van de negentiende eeuw door Wilhelm Wieprecht en J.G. Moritz ontwikkeld 
om zowel in militaire blaasorkesten als symfonieorkesten de leegte in het 
bas-register op te vullen. De ontwikkeling van het instrument hing samen 
met de ontwikkeling van het ventiel, eerder in de negentiende eeuw. Het in-
strument werd in Duitsland ontwikkeld en werd daar al gauw na de uitvinding 
populair. De tuba is conisch gebouwd en heeft meestal drie of vier ventielen, 
bij symfonische tuba's veelal vijf en bij F-tuba's vaak zelfs zes ventielen. Het 
indrukken van de ventielen vergroot in feite de lengte van de gebruikte buis, 
waardoor de toon verlaagd wordt. Het tweede ventiel doet zo de toon een 
halve toon dalen, het eerste twee halve tonen, het eerste en het tweede sa-
men drie, het tweede en het derde samen vier, het eerste en het derde sa-
men vijf en de drie ventielen samen zes. Het (eventuele) vierde ventiel doet 
de toon meteen met een kwart dalen en heet daarom kwartventiel. 
Bij professionele instrumenten met vier ventielen worden stemmingsproble-
men opgevangen door een compensatiesysteem. De ventielen kunnen zowel 
vooraan in een instrument staan (front action), zoals op de afbeelding, als 
bovenaan (top action). Als ventielen vooraan staan, dan kan men kiezen tus-
sen pompventielen of draaiventielen. Als ze bovenaan staan zijn het altijd 
pompventielen. Tuba's zijn er in verschillende formaten, aangeduid met 3/4, 

4/4, 5/4, 6/4, waarbij 3/4 een compacte bouw inhoudt, zoals bij de Dirgel-
länder Muzikanten; 6/4 is een uitgebreide bouw. Los van het formaat kan de 
beker breed of smal zijn. De bastuba heeft een zachte klank. Binnenkort kunt 
u met de solo “Komar a slon” (De mug en de olifant) onze bastuba heel goed 
beluisteren, samen met de es-klarinet. Wie is nu de olifant en wie de mug? 

In deze versie van In-
strumentaal… presen-
teren we de Bas; bij de 
Dirgelländer Muzikanten 
in handen van Karel. 

Compacte bes bastuba 
van de 

Dirgelländer Muzikanten 

In St. Jans.    

Het publiek geniet 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Koperblazers
http://nl.wikipedia.org/wiki/Koperblazers
http://nl.wikipedia.org/wiki/Eufonium
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vlaanderen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Wieprecht
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=J.G._Moritz&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ventiel_(muziek)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Conisch
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ventiel_(muziek)
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... dit keer Blaskapelle MISTRINANKA onder leiding van Antonin Pavlus.  
Mistrinanka bestaat al 47 jaar. Een topblaaskapel voor alle vrienden van de 
mährische blaasmuziek. Op initiatief van Antonin en Josef Pavlus ontstond de 
kapel in 1967. Antonin Pavlus was ook lang de kapelmeister en nu heeft zijn 
zoon de leiding op de bühne. 40 Jaar geleden won de kapel als eerste 
mährische kapel, de eerste prijs op het concours "Goldenes Flügelhorn", het 
grootste Tsjechische concours voor blaaskapellen. Dat opende voor de kapel 
ook de weg naar de wereld. Op het Musikfestival in Suhl (in de voormalige 
DDR) won Mistriňanka en in het Oostenriijkse Lackenbach behaalde de kapel 
ook zeer opmerkelijk resultaat. Blaaskapel Mistriňanka haakte, als eerste ka-
pel in het toenmalige Tsjechoslowakije, aan bij de oude traditie van de mees-
ter-volksmuzikanten. Daarbij tuigt men deze traditionele muziek van oor-
spronkelijke Mährisch-Slowaakse volkskunst op met kwaliteit. In hun pro-
gramma staan authentieke stukken en muziek die het Mährische volk in het 
leven begeleidt. De kapel speelt virtuoos en niet alleen oudere, maar ook 
heel nieuwe stukken van componisten die hun inspiratie putten uit de volks-
traditie van de regio. De laatste jaren schrijft men ook eigen muziek en tek-
sten, vooral van Miloslav Prochazka,  Antonin Pavlus, Zdeněk Valny etc. De 

kapel bestaat uit 18 leden waaronder vier zangers/zangeressen. De Dirgel-
länder Muzikanten hebben in hun repertoire diverse stukken van de hand van 
Pavlus, Prochazka en Kolstunk, allen actief bij Blaskapelle Mistriňanka.  

                                                   Dirgelen Nuujts  

 

50 jaar 

Op de pupiter... 

De nieuwe CD van de Dirgelländer  Muzikanten ...  

 

 …is te koop bij secretaris Henk Stortelder en penningmeester Jack van Ros-
sum. 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 dromerig landschap 
aan de Maas. Maar natuurlijk is de muziek de hoofdzaak. De positieve reac-

ties op ons werk “Jubileumklanken, 50 jaar Dirgelländer Muzikanten”, klin-
ken nog steeds na. De CD bevelen we bij U aan als een mooi geschenk voor 
familie, vrienden of bekenden. Een uniek streekproduct in muzikale vorm. 

Dirgelen Nuujts  
het nieuwsblad van de  

Dirgelländer Muzikanten  

verschijnt elk kwartaal 
gratis voor de leden van  

“Vrienden van  
de Dirgelländer”. 

Fine…           
Tot slot nog. Nu het jubileumjaar is afgelopen gaat het voor de kapel weer ge-
woon verder. Wij zelf kunnen tevreden terugkijken op onze festiviteiten rond 
het jubileum. Maar we gáán er weer voor in 2015.  
De topper voor de komende periode is de (bus)reis naar Zijen in Drenthe.  
Meldt U zich, wanneer u mee wil gaan. 

De Dirgelländer Muzikanten, met onze Vrienden van de Dirgelländer, wensen u 
 

 Fijne Feestdagen en een gelukkig, gezond en muzikaal Nieuwjaar.  
 

Uw Dirgelen Nuujts nummer 13 verschijnt eind maart 2015. 
 

De eerste activiteit in 2015 is onze inmiddels traditionele nieuwjaarsborrel op 
10 januari om 20.00 u. in Merode. Hopelijk tot dan. 

Het jubileumjaar... 
…van de 50-jarige Dirgelländer  Muzikanten is nu ten einde. We mogen 
zeker spreken van een geslaagd jaar. Met onze kleine club hebben we 
veel kunnen bereiken: de productie van onze nieuwe CD, de “CD-
presentatie”, de daverende jubileumviering met receptie, feestavond, 
brunch en  K&S Dirgelenfeest, de drukke Vriendendag, de mooie reis 
naar Altenau in Oberbayern, de busreis naar Hout-Blerick, het geweldige 
2e Steinder Oktoberfest en daarnaast nog ons reguliere programma met 
ook weer bijzondere optredens. Dat waren er dit jaar welgeteld 18. Voor 
een deel is ons succes is te danken aan de steun van onze Vrienden, 
fans en sponsoren. En aan de daadwerkelijke fysieke hulp van velen die 
de Dirgelländer  Muzikanten een warm hart toedragen. We zijn daar 
zeer dankbaar voor, want zonder die steun en hulp zouden we dit alles 
zeker niet hebben klaargespeeld. Op het feit dat de Dirgelländer  Muzi-
kanten na 50 jaar nog springlevend zijn, zijn we natuurlijk ook best 
trots. We beseffen dat we een vast onderdeel vormen van de Steinse 
gemeenschap en ook in de wijdere regio. Dat is o.a. af te leiden uit de 
aanvragen voor optredens. Heel leuk is ook dat we bij optredens veel 
fans ontmoeten en dat ook onze uitstapjes en reizen in de belangstelling 
staan bij onze vrienden, zoals we dat ook dit jaar weer hebben gezien. 
Dat geeft allemaal een fijn gevoel. Op onze laatste bladzijde hebben we 
een kleine fotocollage geplaatst van activiteiten uit ons jubileumjaar.  

Onze jubileum-CD 
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                                                   Dirgelen Nuujts  

50 jaar 

Het jubileumjaar in beeld... 

 

Het kapellenfestival  

in Hout-Blerick  

 

Bij de Roepoepers  

in Grevenbicht 

Op het pré OLS in Grevenbicht 

 

Bij de OLV kerk  

in Maastricht  

In Genhout  

op het Boerenbal Frühschoppen 

bij kasteel Doenrade  

In Bad Kohlgrub 

Jack met de Beierse 
hoed van Toni  

De CD-presentatie 

In Merode 
 

In de Fanfarezaal bij de Zonnebloem 

50-jarig jubilaris Henk, 

Sjöttekeuning op de 

Vriendendag 


