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Hier zijn uw Dirgelländer Muzikanten weer met Dir-
gelen Nuujts nummer 16. Daarmee maken we het 
vierde jaar van ons infoblad vol. Ook het laaste kwar-

taal van 2015 was druk voor de Dirgelländer Muzi-
kanten met veel optredens. Maar ook, helaas, enkele 
afgezegde afspraken. Kort geleden vierden we met u 
De Vriendendag 2015…. En ook het 3e Steinder 
Oktoberfest... Op beide evenementen kijken we 

nog even terug. De Dirgelländer Muzikanten heb-
ben een nieuwe repetitor.... In deze uitgave 
van Dirgelen Nuujts vindt u natuurlijk ook weer 
bekende rubrieken. In de rubriek Op de büh-
ne… passeren de afgelopen optredens nog 
eens de revue. Dit keer in Op de Pupiter… 
een bijzonder componist en uitgever. In de 
Agenda… vindt u weer onze aanstaande op-
tredens. Ook nodigen we u uit voor onze 
Nieuwjaarsbijeenkomst… U ziet overigens 
bovenaan op de nieuwe “statiefoto” onze nieu-
we baritonist Ruud Gorissen. Hij zal zich de 
volgende keer aan u voorstellen. Er is de ko-

mende tijd weer veel te doen bij uw Dirgelländer 

Muzikanten. Dus, ook weer allerhande nieuws 

van uw Dirgelländer Muzikanten in nummer 16 
van uw Dirgelen Nuujts.  
We wensen u veel leesplezier! 

De opmaat ...  van nummer 16 

          Dirgelen Nuujts  

Nummer 16 

December 2015  
 

Het bestuur van  
de Dirgelländer Muzikanten 
 
Voorzitter:                     
Jos Vranken 
 
Penningmeester:             
Jack van Rossum 
 
Secretaris: 
Peter Notten 
       …………... 
 
PR: 
Henk Stortelder 
 
       ……………. 
         
Muzikale leiding: 
Frits van den Bosch 
 
Repetitor: 
Wil de Bruin 
 
        …………… 
 
PR en 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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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 repetitor voor de Dirgelländer...  
… Na 9 jaar als repetitor/dirigent heeft Jan van den Bosch afscheid genomen 

van de Dirgelländer Muzikanten. In die periode heeft hij het niveau van onze 
kapel een flinke zet vooruit gegeven. We hebben veel van hem kunnen leren. 
Hoogtepunt was wel de opname van onze jubileum CD. Jan, bedankt. 
 

Als nieuwe repetitor hebben we muzikaal talent Wil de Bruin kunnen engage-
ren. Wil is geen onbekende in onze kapel. Bij de reis naar Callella (Sp.) in 
2013 was hij bijv. als invaller actief als 1e Flügelhorn. Inmiddels is al diverse 
repetities met Wil samengewerkt. De klik met het orkest is er. En, met zijn 
geestdrift voor het Böhmische/Mährische en Egerländer repertoire staat hij 
garant voor de “juiste toon” in onze muziek. We zetten in op een goede sa-
menwerking. We verwelkomen Wil van harte in ons Dirgelen Nuujts. In het 
volgende nummer zal Wil zich persoonlijk aan de lezers voorstellen. Er komt 
dan dus weer een rubriek Solo voor... 

         

Dirgelländer Muzikanten  Stein 
         

Dirgelländer Muzikanten  Stein 
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Samenstelling  

Dirgelen Nuujts:  

Peter Notten        

Henk Stortelder 

… In het vierde kwartaal van 2015 

waren de Dirgelländer 
Muzikanten te horen op 
de onderstaande optre-
dens.   
… zaterdag 10 oktober, 
samen met de Maasgalm-
kapel uit Kessenich, in 
Kinzweiler (D). De Vrien-
den van de Dirgelländer 
hadden een bus geregeld 
en dus zat de Festhalle 
mooi vol. Het enthousias-
me van onze fans sloeg 
over op de andere bezoe-
kers en daarmee was ons 
optreden een echt spekta-

kel. De Oberländer Bua’m uit Alsdorf 
die de Böhmisch/Mährische avond or-
ganiseerden lieten al weten dat een 
vervolg op hun verlanglijstje staat. 
Wij zijn er zeker klaar voor. 
...zondag 11 oktober in Dilsen (B). 
Daar hadden “De Ware Vrienden” een 
kapellentreffen georganiseerd. In Zaal 
Edelweiss stonden we ‘s middags pa-
raat voor een, helaas, beperkt pu-
bliek. Toch waren enkele van onze 
fans alweer uitgeslapen na de dave-
rende zaterdagavond ervoor en werd 

De Dirgelländer Muzikanten  op de Bühne … 
het toch nog een gezellige middag.  

… zondag 18 oktober waren Dirgel-
länder Muzikanten paraat in Brasserie 
Merode voor het 3e Steinder Okto-
berfest. De zaal zat flink vol en het 
werd een super feest tot in de late 
uurtjes. Daarover leest u verder in 
deze uitgave meer. 
… zondag 1 november waren we te 
gast in WZC De Moutheuvel in Stein. 
Ook dit keer weer zat de zaal vol met 
bewoners en familieleden, maar ook 
met onze fans. Het is steeds weer 
fantastisch om mee te maken hoe de 
bewoners zich amuseren met onze 
muziek. Dit optreden is feitelijk al een 
traditie geworden. 
… zondag 8 november waren we voor 
het eerst te gast in Geulle. Op uitno-
diging van de activiteitencoördinator 
van WZC Avé Maria speelden we een 
heel gezellig optreden dat goed aan-
sloeg bij de bewoners en het overige 
het publiek, te oordelen naar het en-
thousiasme waarmee werd geschun-
keld en gezongen. Daarmee beleefde 
iedereen een plezierige middag; ook 

de Dirgelländer Muzikanten zelf, in 
deze mooie locatie. 

Op het podium in Kinzweiler, 
bij de Oberländer Bua’m uit 

Alsdorf, tijdens de 
Böhmisch/Mährische avond 

Vriendendag 2015... 
… op zondag 4 oktober vierden we de Vriendendag van de Vrienden van de 

Dirgelländer. Zoals elk jaar was het weer een gezellige happening 
met een aantal leuke activiteiten ingebouwd. Dit keer waren we te gast 
in het Westerndorp “Stone Valley” voor een middag in “westernstijl”. 
De contactpersonen hadden de plaats van handeling prima ingericht. Er 
stond zelfs een tent waaronder “de bühne” haar plaats vond. Veel bezoe-
kers waren de oproep gevolgd en hadden hun western-attributen  te-
voorschijn gehaald. Het programma met western-spelen sprak velen aan. 
Er werd flink met de “bierpullen” geschoven en op de schietbaan klonken 
de knallen van de luchtbuksen. Het ging er fanatiek aan toe. Tegen 
etenstijd werd het buffet opgediend. Dat was weer van super kwaliteit 
zoals we overigens van de vorige Vriendendagen gewend zijn.  

Tegen het einde van de middag speelden de Dirgelländer Muzikanten speci-
aal voor de Vrienden een optreden van een uur vol gezellige blaasmu-
ziek. Er werd flink meegezongen en geklapt. Ook de presentatie van onze 
drummer Jos Schulpen wekte de nodige hilariteit. Tot fan van het jaar 
werd gekozen Thei Leurs, trouwe bezoeker van onze optredens. Uit han-
den van onze contactpersonen kreeg hij een presentje. Een goede keuze, 

want waar de Dirgelländer  zijn daar is ook Thei met Mia. Tegen de sche-
mering werd het wel al wat frisser buiten maar we kunnen terugkijken op 

een geslaagde en heel gezellige Vriendendag 2015. Daarvoor is een woord 
van dank aan de contactpersonen, Harrie, Jan en Nico, wel op zijn plaats. 
We zijn nu al benieuwd naar de creatieve ideeën van dit drietal voor volgend 
jaar. 

 

Thei Leurs,  

fan van het jaar 2015. 

… Onze jaarlijkse Nieuwjaarsborrel is al lang een traditie. Deze keer vieren de 

Dirgelländer Muzikanten samen met De Vrienden van de Dirgelländer op za-
terdagavond 9 januari deze Nieuwjaarsbijeenkomst. Vanaf 19.00 uur willen 
we elkaar ontmoeten in de feestzaal van Brasserie Merode in Stein-

Nieuwdorp. Rond 20.00 uur zullen uw Dirgelländer Muzikanten voor de vrolij-
ke noot zorgen op deze avond. We spelen dan speciaal voor onze Vrienden 
een optreden van een uur. U bent allemaal van harte uitgenodigd voor deze 
gezellige bijeenkomst. Het is dé gelegenheid elkaar aan het begin van het 
nieuwe jaar te ontmoeten. We hopen dan ook u in groten getale te kunnen 
verwelkomen. Graag tot zaterdag 9 januari a.s. vanaf 19.00 uur.  

Nieuwjaarsbijeenkomst 9 januari 2016... 
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Agenda  2015—2016     

za. 09 jan.  Nieuwjaarsborrel Brasserie Merode vanaf 19.00 uur.  
zo. 17 jan.  Nieuwjaarconcert Stein in De Grous. Vanaf 14.00 uur. 
zo  06 mrt. WZC Hagerpoort Amby 14.30  – 16.00 uur . 
zo. 20 mrt. Orbis Glana/Odilia / Geleen, 14.30 – 16.00 uur (ov) 
zo. 10 april Rob’s Blasmusik im Frühling in Merselo, 16.30 – 18.00 uur 
zo. 24 april Blaaskapellenfestival Kessenich – B.  
zo. 10 juli   Café De Witte Bórstel Meers. (ov) 14.00 – 17.00 uur. . 
zo. 28 aug. K&S Dirgelenfeest  Nadere info volgt. 
za. 08 okt.  4e Steinder Oktoberfest, 14.00 – 22.00 u. Nadere info volgt.  

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 Vriendendag op 4 oktober was een super gezellig evenement. 

We zijn alvast benieuwd naar de plannen voor 2016. 

Het 3e Steinder Oktoberfest op zondag 18 oktober was een schot in de  
    roos. U leest er meer over hieronder. 
We plannen alweer een 4e Steinder Oktoberfest op 8 oktober 2016. 

Op 13 december was er een gezellig uitstapje naar Merode (D). 

We bezochten de mooiste Weihnachtsmarkt van Nordrhein-Westfalen. 

Op 9 januari a.s. is onze jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst. 

In 2016 zullen we geen verre reis ondernemen. 

Alle Vrienden en Vriendinnen bedanken we voor hun steun aan onze kapel. 

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

Het 3e Steinder Oktoberfest 2015... 

 

… Het is nu wel duidelijk geworden: Brasserie Merode is een geschikte plaats  
voor het Steinder Oktoberfest. Het was dit jaar weer een geweldige happe-

ning die de Dirgelländer Muzikanten samen met De Vrienden van 
de Dirgelländer organiseren. De medewerking van het team van 
Brasserie Merode was super, waardoor alles gesmeerd verliep.  
Al vroeg in de middag meldden zich de eerste bezoekers en al snel 
liep de zaal vol. Voor de kaartverkoop hadden velen hun weg toch 
gevonden naar Primera in het winkelcentrum. Veel bezoeksters en 
bezoekers konden we in Dirndl en Lederhosen verwelkomen, wat de 
originele sfeer nog verder verhoogde. 
De gezellige “Volkstümliche” zang en muziek hebben toch hun aan-
trekkingskracht, evenals een goed glas Weissbier, Kaffee und Ku-
chen, hartige Beierse lekkernijen en de Weiss-Blaue aankleding van 
de ruimte. Alles begon in stijl met de optocht van de Steinder Garde 
met Bok en Geit en de schutterij. Met een kanonschot openden Bok 
en Geit en Wethouder Fiddelers het feest net als bij het originele 
Oktoberfest in Beierens hoofdstad München. De bezoekers wisten de weg 
naar onze feestkeuken in het café-gedeelte van Brasserie Merode goed te 
vinden. De voorraad Kuchen smolt als sneeuw voor de zon. 
Later op de dag liet men zich het aanbod aan Beierse soepen en andere ge-

rechten goed smaken. Het programma bood naast de Dirgelländer Muzikan-
ten een optreden van Irene Lardy, de “Pleyzengers”, duo “Prettig Weekend” 
en als afsluiting “die Batseklatsers”. DJ Math Ebben verzorgde de muziek in 
de pauzes. Al met al een daverend feest waar men zich super heeft kunnen 
amuseren.  
Voor de medewerking van de Steinder Garde, de Schutterij, alle artiesten en 
de gulle sponsoren willen we ons nogmaals hartelijk bedanken. 
Alle bezoekers bedanken we bij deze van harte voor hun deelname. 

  

Onze jaarlijkse 

Nieuwjaarsborrel is op 

zaterdag 9 januari a.s. vanaf 

19.00 uur in de feestzaal van 

Merode in Stein.  

Bok Jan en Geit Finy op het 
podium in Merode voor het 
aanslaan van het vat op het 

3e Steinder Oktoberfest. 

Contributie 2016... 
Beste Vriendinnen en Vrienden van de Dirgelländer. Het nieuwe clubjaar staat er 
aan te komen. Willen jullie de contributie à € 10,= s.v.p. overmaken naar IBAN 
nummer NL92RABO0167754467  . 

Alvast onze dank daarvoor. 
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Siegfried Rundel,  

componist en uitgever 

... Dit keer uitgever Siegfried Rundel. Zijn visie heeft veel invloed gehad op 
de muziek van vele amateur-orkesten. Als enthousiaste, begaafde jonge mu-
zikant werd hem al snel duidelijk, dat er voor deze orkesten een groot gebrek 

bestond aan goed speelbare, geschikte werken. Om hieraan tegemoet te 
komen richtte Siegfried Rundel in 1964 zijn eigen muziekuitgeverij op. 
Hij begon zijn bedrijfje als handel in partituren dat hij voor en na uit-
breidde. Vanaf 1968 werd het een uitgeverij waarin ook zijn eigen com-
posities verschenen. Deze werden bij muziekkapellen en muziekvereni-
gingen enthousiast ontvangen en verspreidden zich snel. Steeds stonden 
voor hem kwaliteit en speelbaarheid van de werken voorop en dit uit-
gangspunt is dan ook diep geworteld in zijn Musikverlag Rundel, in de 
Allgäu in Zuid Duitsland. Het lukte Siegfried Rundel om bekende blaas-
muziekcomponisten, die zijn filosofie onderschreven, aan zijn uitgeverij 
te verbinden. Daaronder zijn bekende namen als Kurt Gäble, Norbert 
Gälle, Peter Schad en Kees Vlak. Zij staan ervoor speelbare originele 
werken en arrangementen te componeren voor amateurorkesten. 
De Tsjechische muziek fascineerde Rundel altijd al en toen het “ijzeren 
gordijn” viel zocht hij intensief contact met de oostelijke componisten 
om hen te engageren voor zijn uitgeverij. Hun werk was tot dan niet 
toegankelijk geweest voor de westerse muziekwereld. Als voorbeeld 

daarvan geldt Antonin Svacek, ook vertegenwoordigd in het repertoire van de 

Dirgelländer Muzikanten . Zelf schreef Siegfried Rundel meer dan 40 composities 
en 200 arrangementen. Daarbij hechtte hij grote waarde aan de typische 
midden-europese orkestklank, waarbij hij de muziek voor iedereen toeganke-
lijk wilde maken. Ook na de wisseling van de wacht; zijn zonen leiden nu de 
uitgeverij; blijft kwalitatief hoogwaardige en goed speelbare muziek onver-
minderd op de eerste plaats staan. Siegfried Rundel overleed in 2009.  
Ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van de uitgeverij in 2014, is een 
jubileum-cd uitgegeven, gespeeld door een projectorkest. Onder de titel “Ein 
halbes Jahrhundert” met 18 nummers van diverse componisten; ook van 
Rundel zelf. Nummer 13 is de Polka “Ein halbes Jahrhundert” van de zwitser 
Very Rickenbacher. Nummer 6 is de polka “Jubiläumsklänge” van Peter 
Schad. Leuk daarbij is dat het jubileum van de uitgeverij en het 50-jarig jubi-

leum van de Dirgelländer Muzikanten  samen vallen. Onze eigen jubileum-cd 
heet “Jubileumklanken”! Het bekendste stuk daarop is “Böhmischer Traum” 
van Norbert Gälle, gearrangeerd door Siegfried Rundel. Tip: via de website 
van Musikverlag Rundel hebt u de mogelijkheid om blaasmuziekfragmenten 

te beluisteren. 

Op de pupiter... 

Fine…           
Tot slot nog. We kijken terug op een succesvol 2015 voor onze kapel. We 
hebben enkele veranderingen door kunnen voeren. Onze agenda voor 2016 
staat weer aardig vol. Houdt u de agenda in de gaten voor al onze activitei-
ten; ook op onze website www. Dirgellander.nl. 
In dit laatste nummer van 2015 willen we iedereen nog eens bedanken voor 
het bezoek aan onze optredens, het K&S Dirgelenfeest en het 3e Steinder Ok-
toberfest. Dankzij ons trouwe publiek kunnen we steeds rekenen op enthousi-
aste belangstelling voor onze activiteiten.  
 

De Dirgelländer Muzikanten wensen u, ook namens de contactpersonen, 
 

 Fijne Feestdagen en een gelukkig, gezond en muzikaal Nieuwjaar.  
 

De eerste activiteit in 2016 is onze inmiddels traditionele nieuwjaarsborrel op 
zaterdag 9 januari a.s. om 19.00 u. in brasserie Merode. Hopelijk tot dan. 
 
 

Uw Dirgelen Nuujts nummer 17 verschijnt eind maart 2016. 

Dirgelen Nuujts  
het nieuwsblad van de  

Dirgelländer Muzikanten  

verschijnt elk kwartaal 
gratis voor de leden van  

“Vrienden van  
de Dirgelländer”. 

Geen verre reis in 2016... 
… Al enige tijd circuleerde het plan om in 2016 weer een busreis te onderne-
men. Er was al een oriëntatie gaande voor een reis naar Oost-Tsjechië. 

Echter, door gerezen problemen bij enkele leden en partners kunnen we niet 
als groep samen zo ver reizen Daarom hebben we moeten afzien van deze 
busreis van minstens 14 uren. Eventueel zoeken we het voor een volgende 
gelegenheid wat dichter bij huis. Wie weet.. 

Hotel Schillingshof in Bad 
Kohlgrub in winterkleed. 
Standplaats van onze reis 

in 2014. 


