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Uw Dirgelländer Muzikanten presenteren u Dirgelen 

Nuujts nummer 15. De Dirgelländer Muzikanten zit-
ten in een drukke periode met veel optredens en pas 
nog het K&S Dirgelenfeest 2015… waarop we nog 
even terugkijken. Nu staat het 3e Steinder Okto-
berfest... er aan te komen. U kunt daarover de 
laatste informatie lezen. Ook over onze Nieuwe 
tenorhoornist… is informatie opgenomen. 
We hebben het ook nog over de jaarlijkse 
Vriendendag… van onze Vrienden van de 
Dirgelländer. In deze uitgave van Dirgelen 
Nuujts vindt u natuurlijk ook weer bekende 
rubrieken. In de rubriek Op de bühne… passe-
ren de afgelopen optredens nog eens de re-
vue. Dit keer in Op de Pupiter… een bijzon-
der muziekstuk en het verhaal van de compo-
nist. In de Agenda… vindt u weer onze aan-
staande optredens. Zoals u ziet is er de ko-

mende maanden nog heel wat loos bij uw Dir-

gelländer Muzikanten.De rubriek Instrumentaal… 
is afgesloten. Alle instrumenten zijn de revue 
gepasseerd. Maar dit keer gaan we in op de 
zangstemmen, in Vocaal... Daarmee hebben 
we dan onze hele bezetting muzikaal gepre-
senteerd. U ziet het, weer veel nieuws dus van 

uw Dirgelländer Muzikanten. Veel leesplezier! 

De opmaat ...  van nummer 15 

          Dirgelen Nuujts  

Nummer 15 

September 2015  
 

Het bestuur van  
de Dirgelländer Muzikanten 
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Jos Vranken 
 
Penningmeester:             
Jack van Rossum 
 
Secretaris: 
Peter Notten 
       …………... 
 
PR: 
Henk Stortelder 
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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. Vrunj Dirgelländer. 

U bent dan altijd op de  
hoogte van het nieuws van  

de Dirgelländer Muzikanten. 

Nieuwe tenorhoornist bij de Dirgelländer...  
Vanaf januari 2015 missen we de tenorhoornist. We werkten sindsdien met 
invalkrachten. Daarvoor zij we de invallers natuurlijk zeer dankbaar maar we 
bleven op zoek naar een definitieve oplossing. Onze zoekactie heeft nu resul-
taat opgeleverd. Althans voorlopig. Voor het invullen van deze partij hebben 
we een geroutineerde euphoniumspeler nodig. Daarbij moet de kandidaat ook 
een band hebben met het Böhmisch/Mährische en Egerländer genre. Nogal 
wat voorwaarden dus. In de persoon van Ruud Gorissen uit Spaubeek is nu 
voorlopig de vacature ingevuld. Tot eind van dit jaar wil Ruud proeven aan 
onze muziek en sfeer in de groep en wil hij bezien hoe ons programma van 
optredens past in zijn beroepsleven en zijn andere muzikale activiteiten, o.a. 
bij de fanfare van Spaubeek. Inmiddels heeft hij al enkele repetities bijgewoond en 
ook al meegespeeld bij optredens. Onder meer in Partij-Wittem was hij van de partij(!). 
Fijn is, dat we meer continuïteit krijgen in ons orkest voor de tenorpartij. De repetities 
hebben dan ook meer effect. Overigens is op onze foto Ruud nog niet te zien. Dat volgt 

later. Ruud, van harte welkom bij de Dirgelländer Muzikanten , en, bij gelegenheid zal er 
voor jou ook een rubriek Solo voor… in Dirgelen Nuujts komen, zodat je je kunt voorstel-
len aan onze Vrienden. 

         

Dirgelländer Muzikanten  Stein 
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Samenstelling  

Dirgelen Nuujts:  

Peter Notten        

Henk Stortelder 

K&S Dirgelenfeest 2015...  
 

... De waarderingsprijs wordt uitgereikt aan een vrijwil-
liger of vrijwilligersorganisatie uit de gemeente Stein. 

Voor deze prijs zijn de Dirgelländer Muzikanten geno-
mineerd. Deze nominatie is op zich al een eer; zo be-
leefden we dat in de kapel. Via de website van de Ge-
meente Stein kon gestemd worden. Daarbij is pas op 
de prijsuitreiking duidelijk wie de meeste stemmen 
heeft behaald en daarmee ook de Waarderingsprijs 
krijgt. De prijsuitreiking vond plaats op 10 september 

in de feesttent op het terrein van vv. De Ster. De Dir-

gelländer Muzikanten waren met een stevige delegatie 
aanwezig; in uniform natuurlijk. We hadden er onze 

repetitie voor laten schieten. In de tent was het behoorlijk druk en 
het was een gezellige avond.  
De winnaar van de Waarderingsprijs 2015 is handbiker Hein Cou-
mans die we bij deze nog eens van harte feliciteren met zijn succes. 

Voor de Dirgelländer Muzikanten was het toch fantastisch om op de bühe bij 
de genomineerden te staan. Een promotie van de bovenste plank voor onze 
kapel in Stein. Daar spreekt sowieso al veel waardering uit en daar zijn we 
allemaal best trots op.  
We willen de initiatiefnemers danken voor onze nominatie en alle stemmers 
voor hun steun aan onze kapel. Al weer een teken van de grote sympathie 
vanuit onze achterban en de Vrienden van de Dirgelländer.  
Allemaal hartelijk bedankt! 

… voor onze kapel een succes. Nu we na vele jaren de traditie van de tent op 
De Dirgelen hebben beëindigd, was het natuurlijk spannend hoe het K&S  
Dirgelenfeest “nieuwe stijl” zou aankomen bij het publiek. Vooraf was wel af 
en toe het geluid van weemoed te horen. Het was ook altijd zo gezellig op De 
Dirgelen. De P.R. o.a. via de radio en de televisie van de LOS gaf ons goed 
de mogelijkheid om te werven voor ons feest. Zelfs op de feestdag zelf kwam 
Henk nog life vanuit de hal van De Grous op de tv. 
“Aangenaam verrast” waren de woorden die Henk daarbij gebruikte en zo is 
het ook. Het was als vanouds lekker druk. Vooral tijdens ons eigen optreden. 
We moesten nog meubilair bijzetten. Het programma mocht er zeker zijn, 
met blaasmuziek van de bovenste plank. Stolz ohne Holz en de Böhmerwald-
kapel zijn goede orkesten en dat lieten ze ook horen. Overigens was het in de 
zaal van De Grous heerlijk toeven, terwijl het buiten ruim 30 graden was. De 
airco in de zaal is gewoon luxe. De gezelligheid was als vanouds. Tot 22.00 

uur lieten we ons vermaken door de klanken van 
Die Alten. 
Onze achterban vanuit De Vrienden van de Dir-
gelländer stond paraat. Dankzij de vele helpende 
handen kunnen we dit feest realiseren. Alleen al 
het overnemen van taken tijdens de periode van 
ons eigen optreden is goud waard. 
Daarvoor spreken we onze hartelijke dank uit aan 
alle hulptroepen, bij de bar, koffie en vlaai, het 
eetbuffet, aan de grill (lekker warm buiten). 
Natuurlijk zijn er zaken die we de volgende keer 
anders of beter zullen aanpakken. Dat is altijd zo 
bij een eerste organisatie. 

Maar alles bijeen genomen zijn we zeer tevreden over de wijze 
waarop het K&S Dirgelenfeest in De Grous verliep.   
Een speciaal woord van dank geldt onze gulle gevers voor de loterij-
prijzen en natuurlijk onze sponsoren waarbij we vooral noemen Wal-

ter en Gertie van K&S Administratie en Belastingadviseursvoor hun geweldige 
financiële steun en Harry en Francien Coumans van Snackpoint Harry voor 
hun gulle sponsoring van ons eetbuffet. Geweldig dat we op zo’n stevige ach-
terban kunnen rekenen. Ook aan John en Miranda van De Grous zijn we dank 
verschuldigd voor hun coöperatieve opstelling en sponsoring. 
We willen voor volgend jaar weer bekijken of we in De Grous terecht kunnen 
voor ons K&S Dirgelenfeest 2016 en daarbij hopen we weer op een grote op-
komst, net als dit jaar, en ook op een dergelijke stevige ondersteuning. 

 
Jos, Henk en Jack van de Dir -
gelländer Muzikanten op de 
bühne bij de uitreiking van de 
Waarderingsprijs 2015 

 
De Dirgelländer  Muzikanten 
in actie tijdens het K&S Dirge-
lenfeest 2015 in De Grous 

Waarderingsprijs Stein 2015... 
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Agenda  2015—2016     

zo. 04 okt.  Vriendendag (zie verder) 
za. 10 okt.  Oktoberfest Festhalle Kinzweiler (D), 19.00 – 21.00 uur 
zo. 11 okt.  Kapellentreffen “De Ware Vrienden”, Dilsen (B), 16.15-17.45 uur  
zo. 18 okt.  3e Steinder Oktoberfest in feestzaal Merode, zie verder 
zo. 01 nov. WZC De Moutheuvel Stein, 15.00 -16.30 uur 
za. 07 nov. Besloten feest 
zo. 08 nov. WZC Avé Maria Geulle, 14.30 – 16.00 uur  
zo. 22 nov. Orbis Odilia/St. Jans Geleen, 14.30 – 16.00 uur 
zo. 29 nov. Frühschoppen tent Café Amadeus, Markt 34 Geleen,   
zo. 10 april Rob’s Blasmusik im Frühling in Merselo, 16.30 – 18.00 uur 
zo. 24 april Blaaskapellenfestival Kessenich – B., o.v. 

… In het derde kwartaal van 2015 wa-

ren de Dirgelländer Muzikanten te ho-
ren op de onderstaande optredens.   
… zondag 28 juni, bij Café Amadeus 
aan de Markt in Geleen, voor het goe-
de doel. Op een super zonnige zondag 
met veel gezelligheid en lekker sjpek 
mèt ei genoot het publiek van onze 
muziek. Er was een mooie bühne op-
gebouwd en het terras zat goed vol, 
met ook de nodige Vrienden van de 
Dirgelländer. . 
...zondag 12 juli, in het Hubertushuis 

(De Boew) in Awt Gelaen. De Dirgel-
länder Muzikanten speelden op een 
muzikaal hoog niveau. Fijn ook dat er 
weer veel Vrienden aanwezig waren. 
We hadden zelfs bezoek van een paar 
uit Duisburg (D). Publiek uit  
Awt Gelaen zelf was, jammer genoeg, 
maar mondjesmaat aanwezig. 

… zondag 19 juli waren Dirgelländer 
Muzikanten paraat bij Gaststätte Zur 
Bahn in Süsterseel. Deze Gaststätte is 
een gerenomeerde gelegenheid met 
regelmatige evenementen op de zon-
dagen in de zomer. Voor onze kapel 
een uitgelezen mogelijkheid om zich 
te laten horen in deze buurregio, op 
het laatste optreden vóór onze vakan-
tiestop. 
… zondag 30 augustus, meteen na de 
vakantie ons eigen K&S Dirgelenfeest. 
Voor de eerste keer in  MFC De Grous. 
Verrassend was de grote drukte. Sa-
men met Stolz ohne Holz en De 
Böhmerwaldkapel brachten we een 

De Dirgelländer Muzikanten  op de Bühne … 
schitterend blaasmuziekprogramma 
voor een enthousiast publiek. Verder 
in deze uitgave leest u er meer over. 
… zondag 6 september in Partij-
Wittem. Daar organiseerden de fanfa-
res van Schinnen en Partij-Wittem 
een “Zalige Zôndig” met blaasmuziek. 

Na de Dirgelländer Muzikanten kwam 
de “Böhmerwaldkapel” uit Schinnen 
op de bühne. 
Klapper van de dag was het 
optreden van de Oosten-
rijkse formatie “Viera 
Blech”, 7 jonge muzikanten 
die met virtuoos spel en de 
nodige humor de show sta-
len. Dan zie je weer hoe 
levendig de blaasmuziek is, 
ook onder jonge musici.   
… zondag 20 september bij 
Café De witte Börstel in 
Meers. Op het terras en de 
straat waren twee tenten 
en grote parasols opge-
bouwd voor een aangenaam verpo-
zen. Bij nog redelijke temperaturen 
hadden veel fans en muziekliefheb-
bers de weg naar De witte Börstel in 
Meers gevonden. Het zonnetje liet 
zich ook nog af en toe zien. Daardoor 
was het aan de stehtische in de open 
lucht lekker toeven met gezelligheid 
van de bovenste plank. Kastelein Le-
roy genoot zelf ook uitermate van de-
ze geslaagde middag met onze mu-
ziek , te oordelen naar zijn enthousi-
aste kreten en dansjes. De uitnodi-
ging voor volgend jaar is er al. 

Nelly en Jack brengen het 
publiek in Partij-Wittem in 
stemming 

Staccato... 

De Dirgelländer Muzikanten hebben een mooi fotoboek samengesteld. 

50 Jaar Dirgelländer Muzikanten zijn daarin in beeld gebracht. 

Onze Vrienden betalen de vriendenprijs van € 10,=. 

Haalt u het boek af bij Jack van Rossum of Henk Stortelder.   

De Dirgelländer Muzikanten waren genomineerd voor de Waarderingsprijs  
     van de Gemeente Stein. 

We zijn daar best trots op. 

Het K&S Dirgelenfeest in De Grous was een groot succes. 

Daar zijn we zeer tevreden over. 

De Dirgelländer Muzikanten reizen 10 oktober naar Kinzweiler bij Alsdorf    
     in Duitsland. 
De Vrienden hebben een bus georganiseerd naar dit feest. 

Dat wordt zeker een gezellig uitstapje. 

Denkt u aan de Vriendendag op 4 oktober. 

En aan het 3e Steinder Oktoberfest op zondag 18 oktober! 

Agenda-aanvullingen volgen.  
         
Zie ook onze webpagina: 
www.dirgellander.nl  
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Mathias Rauch, componist 
van Böhmische Liebe. 

... Musik verbindet Menschen“…“Musik braucht keine Worte“…Mathias Rauch  

Aan deze uitspraken van Mathias Rauch, componist van ons nieuwe stuk 
“Böhmische Liebe” willen we toch een paar woorden wijden. Acht jaar 
was hij lid van de bekende “Innsbrucker Böhmische” en werkte hij 
toonaangevend mee aan de ontwikkeling van hun eigen sound. 
Niet alleen is Mathias Rauch als componist en arrangeur voor blaas-
muziek, volksmuziek en lid van diverse ensembles bekend. Ook als 
excellent bassist is de uit het Zillertal afkomstige musicus zeer be-
kend, met zijn onmiskenbare virtuoze voordracht, stijl en eigen bij-
zondere techniek. Door zijn muzikale verleden als bassist in diverse 
symfonieorkesten in heel Europa, geldt Mathias Rauch tot de meest 
gevraagde musici, ook in het klassieke genre. Hij is verder actief bij 
seminars en cursussen voor groot koper, door geheel Europa. Met de 
oprichting van muziekuitgeverij “Tirol” werd van een hobby al snel 
een speciale uitgeverij voor blaasmuziek en kleine bezettingen. Hier 
zijn tot nu toe ca. 300 werken voor blaasorkesten verschenen maar 
vooral ook voor zijn eigen “Hippacher Musikanten”. Met de werken in 
opdracht staan tot nu toe een bijna ongelofelijke 500 (!) titels op 

naam van Mathias Rauch. Meer dan 200 daarvan zijn geschreven of gearran-
geerd voor de Hippacher Musikanten en daarmee creëerde Mathias Rauch een 
nieuwe stijl in de volkstümliche blaasmuziek die intussen veel geïmiteerd 
wordt en veel aanhang heeft gevonden. 
Persoonlijke zware tegenslag met zijn gezondheid heeft een stempel op zijn 
creativiteit gedrukt. Na het overwinnen van de ergste ziekte werden zijn com-
posities emotioneler, sensibeler en nog enthousiaster. De Dirgelländer Muzi-
kanten spelen als nieuw muziekstuk “Böhmische Liebe” van zijn hand. In 
maart 2013 verscheen het op de CD van de “Hippacher Musikanten”. Het stuk 
wordt in onze contreien succesvol als concourswerk door blaaskapellen uitge-
voerd. We voorspellen nu alvast dat het ook bij onze fans een lievelingsnum-
mer kan worden. Zeker met alle dynamische mogelijkheden die het werk ons 
orkest biedt. Let u maar eens op bij een van onze volgende optredens: 
Böhmische Liebe!  

Op de pupiter... 

Vocaal... 
…Eerder zijn de diverse muziekinstrumenten in de kapel aan de orde geko-
men. We presenteerden de geschiedenis van de instrumenten, hun ontwikke-
ling en allerlei wetenswaardigheden eromheen. Deze ronde is nu af. Echter, 
we zouden ons zangduo tekort doen als we niet ook aan het vocale deel van 
onze muziek aandacht zouden besteden. Daarom dit keer, als afsluiting  

Vocaal.... Bij de Dirgelländer Muzikanten zingen Nelly en Jack de zangpartij 
die bij een groot aantal van onze stukken erbij hoort. Vaak nodigt het zingen 
uit tot meedoen bij het publiek. Wie kent niet de tekst van “Auf der Vogelwie-
se”, “Egerland, Heimatland”, “Wir sind Kinder von der Eger” of “Dem Land 
Tirol die Treue”. De zaal zingt dan geheid enthousiast mee. Nelly en Jack fun-
geren dan ook als gangmakers van de stemming in de zaal. Ook het mee-
klappen in de zaal gebeurt vaak op uitnodiging van ons zangduo. De zang-

partij wordt bij de Dirgelländer Muzikanten  tweestemmig ingevuld. Nelly zingt 
de Alt-stem en Jack de Tenor-stem. Daarbij is de Tenor meestal de boven-
stem. Bij een aantal stukken liggen de zangstemmen een terts uit elkaar en 
volgen, ieder in hun eigen toonhoogte, samen de melodie. Maar er zijn ook 
stukken waarbij de zang geheel uit elkaar loopt. Dan is het goed oppassen 
geblazen voor ons vocaal duo. Vaak is het wel zo dat de zangstem opgeno-
men is in het instrumentale deel van het stuk, bij de bariton en tenorhoorn, 
of bij de flügelhorns. 
Nog moeilijker is het om bij de opening van een stuk te moeten invallen met 
de zangstemmen, zoals bijvoorbeeld bij Borkovická Polka. Dan is er geen 
steun vanuit het orkest. Gelukkig hebben zowel Nelly als ook Jack een perfect 

muzikaal geheugen. De tonen klinken als het ware al in hun hoofd. De Dirgel-

länder Muzikanten prijzen zich verder gelukkig met het feit dat de twee stem-
men van Nelly en Jack samen een mooie balans en klankkleur vormen.  

Hun zang maakt de muziek van de Dirgelländer Muzikanten pas compleet. 
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3e Steinder Oktoberfest 2015... 
… Met het wegvallen van de Fanfarezaal in Stein hebben we in de feestzaal 
van Merode een geschikte plaats gevonden voor het 3e Steinder Oktoberfest 

dat de Dirgelländer Muzikanten samen met De Vrienden van de Dirgelländer 
organiseren. Dit keer ook met medewerking van het team van Brasserie Me-
rode. Met Patrick de Bie van Brasserie Merode hebben we goede afspraken 

kunnen maken en onze organisatie kunnen stroomlijnen.  
Wat u te wachten staat is gezellige “Volkstümliche” zang en mu-
ziek die u gewend bent, een goed glas Weissbier, Kaffee und Ku-
chen, hartige Beierse lekkernijen en de Weiss-Blaue aankleding; 
de optocht met de Steinder Garde met Bok en Geit en de schut-
terij die allemaal zorgdragen voor een stijlvolle opening van het 
feest. We houden daarmee vast aan de Beierse traditie en de ele-
menten uit het originele Oktoberfest in Beierens hoofdstad Mün-
chen. In de zaal past het muzikale deel van het feest en onze 
feestkeuken komt in het café-gedeelte van Brasserie Merode.  

Wat het muzikale programma betreft bieden wij u naast de Dir-
gelländer Muzikanten, Irene Lardy, de “Pleyzengers”, duo “Prettig 

Weekend” en als afsluiting “die Batseklatsers”. Daarbij verzorgt DJ Math Eb-
ben de muziek in de pauzes. Wat het muzikale vertier betreft zit u dus zeker 
goed bij ons 3e Steinder Oktoberfest in Merode.  
We hopen natuurlijk veel bezoeksters en bezoekers in Dirndl en Lederhosen 
te kunnen verwelkomen. Dat verhoogt de originele sfeer nog verder. 
Graag zien we U op Zondagmiddag 18 oktober 2015.  
De zaal is open vanaf 13.00 uur. 
Entreekaarten à € 5,= zijn, in de voorverkoop, te verkrijgen bij PRIMERA in 
het winkelcentrum in Stein. Op is op. 
Overigens vindt u op de laatste pagina van dit Dirgelen Nuujts het affiche van 
ons 3e Steinder Oktoberfest. Onze vaste ontwerper, John Baggen van 
“Inspired by Why” in Stein, heeft er een vrolijk plaatje van gemaakt dat ons 
eigenlijk al in de juiste stemming brengt. Tot 18 oktober! 

  

Het 3e Steinder Oktoberfest  

is op zondag 18 oktober a.s. 

in de feestzaal van 

Merode  in Stein.  

Vriendendag 2015... 

… op zondag 4 oktober a.s. is het weer zover: Vriendendag van de Vrienden 
van de Dirgelländer. Elk jaar is dat weer een gezellige happening 
met een leuke activiteit ingebouwd. Denk nog maar eens terug aan de Jeu 
de Boule, het boogschieten en het vogelsjeete. Zoals ook bij de vorige keren 
hebben de contactpersonen hun creativiteit laten 
gelden. Dit keer hebben de drie heren voor de 
Vrienden van de Dirgelländer een middag in 
“westernstijl… ” op touw gezet in Westerndorp Sto-
ne Valley. U hebt vast al uw cowboylaarzen, de las-
so en de colts tevoorschijn gehaald. Of, wordt het 
de veren hoofdtooi en het squaw-jurkje? Er is een 
programma met western-spelen en voor het lijfelij-
ke welzijn, de opkomende dorst en trek is super 
gezorgd. Er wordt een buffet opgediend. Dat zal 
zeker in de smaak vallen zoals we overigens van 
de vorige Vriendendagen gewend zijn.  

Deze middag spelen uw Dirgelländer Muzikanten spe-
ciaal voor de Vrienden een optreden van een uur 
vol gezellige blaasmuziek om mee te zingen of te 
klappen. We hopen natuurlijk op goed weer. Wie herinnert zich niet de 
schitterende zonnige Vriendendag van 2014 op de sjöttewei in Stein? Maar 
sowieso verheugen we ons al op een gezellige Vriendendag. 

Fine…           
Tot slot nog. We kijken terug op een succesvol 2e kwartaal. Onze agenda voor 
de rest van het jaar staat nog aardig vol. Het aantal aanvragen overstijgt zelfs 
onze mogelijkheden.  
Topper voor de komende tijd is natuurlijk ons 3e Steinder Oktoberfest in de 
feestzaal van Brasserie Merode op zaterdag 18 oktober. Daarover leest u bo-
ven meer. 
Maar ook het optreden in Kinzweiler (D) op zaterdag 10 oktoberkrijgt een stip! 
De Vrienden reizen daarheen met de bus. 
Meteen daarna is dan nog het Kapellentreffen in Dilsen (B) zondag 11 oktober 
Graag tot ziens bij onze optredens! 
Houd u verder onze agenda in de gaten voor al onze activiteiten. 
 

Uw Dirgelen Nuujts nummer 16 verschijnt eind december 2015. 
 

Dirgelen Nuujts  
het nieuwsblad van de  

Dirgelländer Muzikanten  

verschijnt elk kwartaal 
gratis voor de leden van  

“Vrienden van  
de Dirgelländer”. 

 

Impressie van de zonnige 
Vriendendag 2014 op de 

sjöttewei. 
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Affiche van het 3e Steinder Oktoberfest 2015... 
 

 


