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046-4336323  
E. jansmeets54@hotmail.com 
 

Harrie Stijnen  
046-4332828  
E. jh.stijnen@home.nl 
 

Nico Snackers   
  06-23970502  
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  

NL08 RABO 0334 2807 29 
t.n.v  Stichting Vrienden van 
de Dirgelländer. 

U bent dan altijd op de  
hoogte van het nieuws van  

de Dirgelländer Muzikanten. 
 

Nieuwe leden voor de Dirgelländer Muzikanten... 

De open gevallen plaatsen door het vertrek van Jos Willems en Ton Luijten 
hebben we al snel kunnen opvullen. 
Als nieuwe leden kunnen we Eric Bresser en Bert Molemans verwelkomen.  
Eric neemt de es-klarinetpartij voor zijn rekening. 
Voor het invullen van de tenorhoornpartij is een wissel uitgevoerd. 
Karel Pantus verschuift van bas naar tenorhoorn.   
Bert Molemans zal de baspartij overnemen. 
Beide heren hebben hun sporen in de muziek al meer dan verdiend. 

We zijn blij met deze nieuwe aanwas. Daarmee zijn de Dirgelländer Muzikan-

ten weer op sterkte.  

Ze zullen zich in Dirgelen Nuujts 29 aan u voorstellen. 
Eric en Bert, van harte welkom in onze club. 

De opmaat ...  van nummer 28 
Uw Dirgelländer Muzikanten brengen u, onze 
trouwe fans, weer nieuws en andere leuke in-
formatie over onze kapel en de blaasmuziek, 
met ons infoblad Dirgelen Nuujts nummer 28. 
Deze winterperiode is traditioneel rustiger wat 
betreft de optredens. Daardoor is dit bij uitstek 
de tijd om te werken aan Nieuwe muziek….  
U leest meer over de laatste optredens in Op de 
bühne…. In de Agenda… vindt u onze aan-
staande optredens. Verder kijken we al even 
naar het Dirgelenfeest 2019…. Over de laatste 
muziekavond met Paul van Loo…. Ook over het 
7de Steinder Oktoberfest... w illen we u al-
vast informeren. We informeren u natuurlijk 
over onze Nieuwjaarsbijeenkomst..., waarbij we 
eveneens ons 55-jarig jubileum vieren. 
In deze uitgave van uw Dirgelen Nuujts treft u 
weer de bekende rubrieken aan. In Omaggio... 
presenteren we een kapel uit onze provincie. 
Dit keer in Op de Pupiter… een opmerkelijke 
blaaskapel, en nog veel meer.  
Met dit laatste nummer van 2018 sluiten we het 
zevende jaar van Dirgelen Nuujts en onze fan-
club Vrienden van de Dirgelländer. Een actief 
jaar met veel leuke belevenissen en mooie 
blaasmuziek.  
Op naar 2019, ons jubileumjaar; op naar onze 
55ste verjaardag! Veel plezier bij het lezen.  
 

Het bestuur van  
de Dirgelländer Muzikanten 
 
Voorzitter/secretaris:                     
Peter Notten 
 
Penningmeester:             
Hilde Tilmans 
 
 
Bestuurslid: 
Hermie Dörenberg 
       ………… 
 
PR en Contact: 
Peter Notten 
Onderste Puth 69 
6155 LR  Puth 
 

tel. 046-4433212 
 

E mail: 
aenpnotten@gmail.com 
 

óf 
Henk Stortelder 
Smeetsstraat 70 
6171 VD Stein NL. 
 

tel. 046-4337868 
      06-57342358  
 

E mail: 
henk.stortelder1@gmail.com 
  
        ………… 
 
Repetitor: 
Wil de Bruin 
 

        ………… 
 
Rabobank:  
IBAN: NL98RABO0149252870   
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                       D irge len Nuujts  

 

… In het drukke vierde kwartaal van 

2018 waren de Dirgelländer Muzikan-
ten te horen op deze optredens:  
… Zondag 30 september tijdens de 
Jaarmarkt in Meers op het Kermister- 
rein. 
Bij mooi weer konden we de  talrijke 

bezoekers amuseren met 
onze muziek. 
Dat wordt al een traditie.  
...Zondag 7 oktober tijdens 
het 6de Steinder  Okto-
berfest. Daar beten de 

 Dirgelländer Muzikanten 
het spits af op de zondag. 
In de volle zaal van bras-
serie Merode zat de stem-
ming er meteen goed in. 
De bezoekers waren met 

de juiste intentie gekomen en de vonk 
sloeg al vlug over door onze muziek.  
Met het aangepaste repertoire schoten 
we in de roos. De handjes gingen de  
lucht in en er werd goed meegezon- 
gen. Wat een fijne middag voor ons en 
voor het publiek! 
...Zondag 14 oktober waren we in Sit- 
tard in het Brand Brauhaus Paviljoen 
op het oktoberfeest. 
Al snel was er een prima sfeer in de  
tent.  Dat geeft meteen ook een boost  
aan de muzikanten. De nodige  
Zugaben maakten ons optreden af. 
...Zondag 21 oktober waren we te  
gast in het Maaslandcentrum in Elsloo. 
Daar vierde de Zonnebloem haar  
eerste Oktoberfest.  

De Dirgelländer Muzikanten  op de Bühne … 

Omaggio… 

 
 

Crombacher Muzikanten 
 

 
 
Op het Oktoberfeest in  

Sittard  

De Dirgelländer Muzikanten zorgden  
voor de juiste feeststemming. 
Fijn om voor mensen die het niet zo 
gemakkelijk hebben te kunnen spelen 
en ze een leuke middag te bezorgen. 
..Zondag 28 oktober waren we uit- 
genodigd op het Muziekevenement  
Polkafest in  Reuver.  
Daar speelden bij toerbeurt acht  
kapellen in de grote feesttent.  
Een mooie ervaring voor ons orkest 
om met andere kapellen van naam  
een groot muziekevenement op te 
kunnen luisteren. 
... Zondag 28 november waren we te 
gast in WZC Lemborgh in Sittard. 
Daar zat de zaal bij aankomst vol be- 
woners en familie die zich verheug- 
den op een mooie muziekmiddag. Ze  
werden op hun wenken bediend. 
Hoogtepunt was wel het nummer 
Borsicka Polka, dat we lopend door  
de zaal speelden. Het leverde veel  
complimenten op. Prachtig om deze 
mensen een fijne middag te kunnen 
geven. 
...Zondag 2 december in WZC Mou 
heuvel Stein. Ons traditionele optre- 
den in het verzorgingshuis was, als  
van ouds, druk bezocht. Dit keer niet  
alleen door bewoners en familie,  
maar ook door de uitgenodigde  
vrijwilligers. Al snel kwamen de men- 
sen uit de stoelen voor een polonai- 
se. Wat een sfeer! Iedere keer weer  
is het een feest om hier te mogen  
spelen.     

...Dit keer voor blaaskapel de Crombacher Muzikanten. De kapel is ont-
staan uit de Harmonie (voorheen fanfare) Ste. Marie in Kerkrade. In de 
zestiger jaren ontstond binnen de vereniging de behoefte aan een amuse-
mentsorkest om tentfeesten op te luisteren. Toen is de naam Crombacher 
Muzikanten ontstaan. Nog altijd zijn veel leden van het orkest lid van de 
harmonie. Binnen het gezelschap heerst een kameraadschappelijke sfeer. 
Bij hun optredens lukt het de Crombacher Muzikanten iedere keer opnieuw 

het publiek enthousiast te maken met hun muziek. 
Hoewel het geen doelstelling is van het orkest, heeft de kapel in het 
verleden regelmatig deelgenomen aan concoursen. Klinkende over-
winningen werden gevierd en tal van kampioenschappen konden op 
de erelijst worden bijgeschreven: winnaar Super-Topklasse 31ste In-
ternationaal Blaaskapellenconcours 2006, Nederlands kampioen  
Topklasse 2004, beste Boheemse blaaskapel van Europa 2004. 
De instrumentale bezetting van de Crombacher Muzikanten is zeer 
flexibel. Daardoor omvat het repertoire naast blaasmuziek in Boheem-
se en Moravische stijl ook Bigband- en “Stimmungsmusik”.  
Limburgse medleys behoren eveneens tot het vaste repertoire.  
De Crombacher Muzikanten zoeken voortdurend naar nieuwe muziek-
nummers waarbij de identiteit van de groep blijft gewaarborgd. 

In de afgelopen jaren zijn verscheidene geluidsgdragers verschenen van 
de Crombacher Muzikanten, die een uitstekende muzikale indruk geven 
van de kwaliteiten van een van Nederlands toonaangevende  
blaasorkesten.   
In Reuver konden we onlangs de Crombacher Muzikanten bewonderen. 
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Agenda 2019...     
Zo 13 Jan.   Nieuwjaarsbijeenkomst van 14.00 -18.00 uur. 
Zo 26 mei    Vriendendag. Nadere info volgt. 
Ma 10 juni   De Flippers Itteren (2de Pinksterdag 16.00 - 17.15 uur.  
Zo 7 juli      Ponderosa Kotem (B) 14.00 – 17.00 uur. 
Zo 25 aug.  Dirgelenfeest, Brasserie Merode Stein. (Info volgt). 
Zo 1 sept.   WZC Moutheuvel Stein, 15.00 – 16.30 uur. 
Zo 8 Sept.   Musicanka Blerick 13.30 – 15.00 uur. 
Zo 15 sept.  Boereblaosfestijn Genhout 11.30 - 12.45 uur. (OV). 
Za/zo 5 en 6 okt. 7de Steinder Oktoberfest. (info volgt). 

Agenda-aanvullingen volgen.  
Zie onze webpagina: 

www.dirgellander.nl 
- 

Facebook 
en 

Polkafest.nl 

Dirgelenfeest 2019... 
… Ja, daar werken we ook al aan. 
Zondag 25 augustus 2019 zal ons traditionele, jaarlijkse blaaskapellenfestival, 
het Dirgelenfeest weer over de bühne gaan. De zaal van Brasserie Merode zal 
opnieuw plaats van handeling zijn. Zoals u van ons gewend bent zullen we 
weer zorgen voor een prima programma. 

Naast uw Dirgelländer Muzikanten spelen nog 3 orkesten van niveau.  
Dat zijn De Flippers uit Itteren, Musicanka uit Blerick en De BoereBlaoskapel 
uit Genhout. In het volgende Dirgelen Nuujts zullen we u verder informeren. 

 D irgelen Nuujts  

Dirgelen Nuujts  
het nieuwsblad van de  

Dirgelländer Muzikanten  

verschijnt elk kwartaal 
gratis voor de leden van  

“Vrienden van  
de Dirgelländer”. 

Nieuwjaarsbijeenkomst 2019...  
...Onze traditionele Nieuwjaarsbijeenkomst die we samen met De Vrienden 
van de Dirgelländer organiseren, staat al weer voor de deur. Op zondagmid-
dag 13 januari 2019 bent u allemaal, vanaf 14.00 uur, van harte welkom in 
de zaal van Brasserie Merode in Stein-Nieuwdorp.  
Dit jaar staat de bijeenkomst in het teken van ons 55-jarig jubileum. 
Er is een jubileum-loterij met 55 prijsjes.  
En, we laten ons zien in onze nieuwe kleding. 

Rond 16.00 uur luiden uw Dirgelländer Muzikanten het nieuwe jaar muzikaal 
in met vrolijke klanken. Een optreden speciaal voor u, onze Vrienden.  
U bent allemaal van harte uitgenodigd voor deze gezellige bijeenkomst.  
Het is dé gelegenheid elkaar aan het begin van het nieuwe jaar te ontmoe-
ten. We hopen u in groten getale te kunnen verwelkomen met een drankje en 
een hapje. De zaal is open vanaf 14.00 uur. Tot zondag 13 januari a.s. . 

Nieuwe muziek...  
… Dat de Dirgelländer  Muzikanten aan nieuw repertoire werken is een vast 
item in dit blad. Onze actieve muziekcommissie zoekt voortdurend naar pas-
sende titels en die worden dan weer uitgeprobeerd op de repetities van onze 
kapel en, bij geschiktheid, opgenomen in het repertoire.  
Momenteel zijn weer een ruim aantal stukken, meest Tsjechische muziek, op 
onze pupiters gekomen.  
De rustigere winterperiode, wat betreft optredens, is bij uitstek de tijd voor het 
instuderen van de nieuwe stukken. 
Nieuw is de titel “Za Lesem”, een polka van Jaroslav Humpolík, een mooi ge-
dragen stuk. Verder een werkje in heel andere stijl: het bekende “Im Ro-
sengarten von Sanssouci” , van Hans Ailbout, vaak gespeeld door Ernst Mosch 
und seine Original Egerländer Musikanten. Verder ligt als nieuw stuk de “St. 
Martiner Klänge” van Martin Schwartz op onze pupiters. Grote verrassing is de 
“Dirgelländer Muzikanten Polka”, door onze dirigent, Wil de Bruin, gearran-
geerd, speciaal voor ons 55-jarig jubileum.  
Let u binnenkort maar eens op bij een van onze optredens. 
Daarnaast zijn nog enkele titels in de “testfase”. Nieuwe muziek is leuk voor 
ons publiek maar ook steeds een nieuwe uitdaging voor ons orkest en een im-
puls voor het niveau. U kunt deze muziek deels al beluisteren via You Tube. 

Nieuwe outfit voor de Dirgelländer Muzikanten... 
...Bijna is het zover. Onze kapel wordt in het nieuw gestoken.  
De nieuwe broeken en rokken zijn aangeschaft. 
Aan de gilets en hesjes wordt de laatste hand gelegd. En wel letterlijk, want 
de gilets en hesjes worden in handwerk uitgevoerd. Geen confectie. 
Zo krijgen we een opvallende, mooie uitstraling. 
Tijdens de jubileum/nieuwjaarsbijeenkomst zullen we ons aan u, ons publiek, 
presenteren. 
Het bestuur van De Vrienden van de Dirgelländer heeft ons een flinke bijdra-
ge overgemaakt. Dat komt ons natuurlijk goed van pas.  
Wilt u ons zien in onze nieuwe kleding, kom dan naar de nieuwjaarsbijeen-
komst op zondag 13 januari, vanaf 14.00 uur in brasserie Merode in Stein. 
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                     Dirgelen Nuujts  

Blaskapelle BUDVARKA 

…Blaskapelle Budvarka. 
Nee, dat heeft niets te maken met een varken. Maar, met de stad waar deze 
kapel vandaan komt: Budvar, Budweis. Een opmerkelijke naam voor een op-
merkelijk orkest dat een geweldige staat van dienst heeft. 
Die naam kennen we van een biermerk, en dat is de spijker op zijn kop, want, 
deze Südböhmische blaaskapel onstond 1941 als brouwerij-kapel van de Bud-
weiser Braurei Budvar en bestaat dus al 77 jaar. Vele jaren stond Budvarka 
onder leiding van de legendarische Áda Školka. Nadat hij eerst op de brouwe-
rij werkte werd hij al snel kapelmeester en bracht Budvarka Kapela in de 

schijnwerpers. 
Het orkest telt tegenwoordig 12 instrumentalisten en 4 
zangers/zangeressen. Ludvík Petr, een van de zangers, is 
tegelijkertijd de manager van de kapel. Kapelmeester van 
Budvarka is Vít Zuzák. De artistieke leiding heeft Zdeněk 
Radkovič. Budvarka won de eerste versie van het concours 
„Das Goldene Flügelhorn“. Budvarka heeft een unieke stijl, 
een heel individueel repertoire en een specifieke manier 
van vertolking van hun muziek. Budvarka put voornamelijk 
uit de werken van Südböhmischen componisten. In nauwe 
samenwerking met de Tsjechische radio en televisie in Ces-
ké Budějovice zijn wel meer dan 750 (!) opnamen gemaakt 
en de kapel is vaak te gast in televisieshows. Budvarka 
heeft inmiddels 14 CD’s en DVD’s op haar naam staan. Met 
tournees was Budvarka onderweg in Oostenrijk, Duitsland, 
Nederland, Frankrijk, de USA en zelfs China. Bij alle optre-

dens is Budvarka niet alleen ambassadeur van de goede blaasmuziek maar 
komt daarbij ook in de publiciteit met het uitstekende Budweiser/Budvar bier. 
Eén van de nummers die opvallen in het repertoire van Budvarka is de Jodel-
polka. Daarin is te horen dat het jodelen niet alleen in Tirol thuis is.  
De Tsjechen kunnen er ook wat van.  
Op youtube vindt u diverse nummers van Budvarka. 

Op de pupiter... 

Op herhaling: Muziekavond met Paul van Loo… 
…Op 24 november was het weer een geweldige avond.  
Dit keer in café De Witte Börstel in Meers. Paul van Loo nam ons voor de derde 

keer  mee op een muzikale reis. 
We hebben samen met zo’n 70 bezoekers genoten van een 
heerlijke avond vol met dialectnummers, heerlijke verhalen en 
na de pauze, liedjes die we al heel lang niet meer gehoord 
hadden. 
Het hele café heeft uit volle borst meegezongen op nummers 
van Elvis, Dean Martin, Edith Piaf en noem maar op. Iedereen 
heeft genoten van het begin tot het einde. 
Ook met de verhalen uit zijn jeugd nam Paul ons mee naar 
onze eigen levensgeschiedenis. Dat kan hij als geen ander. 
Met deze derde versie van een muziekavond met Paul van Loo 
is de cirkel rond. Maar, dat betekent niet dat er geen nieuwe 
muziekavond zal volgen. Het bestuur van de Vrienden van de 
Dirgelländer heeft vast nog nieuwe ideeën hiervoor. 
We laten ons graag verrassen en uiteraard zullen we u op de 
hoogte houden. Paul van Loo 

Contributie Vrienden van de Dirgelländer 2019... 
Beste Vriendinnen en Vrienden van de Dirgelländer.  
Het nieuwe clubjaar staat er aan te komen.  
Daar willen we samen weer iets moois van maken. 
De contributie blijft ongewijzigd op € 10,=. 
Hiervoor kunt u deelnemen aan onze activiteiten en krijgt u 4 maal per jaar 
het infoblad Dirgelen Nuujts.  
Maakt u a.u.b. uw contributie voor 2019 over het nieuwe IBAN nummer  
NL08 RABO 0334 2807 29 t.n.v. Stichting Vrienden van de Dirgelländer . 
Alvast onze dank voor uw tijdige betaling. 
Nieuwe leden kunnen zich nog altijd aanmelden. 
Dat kan bij de bestuursleden, Jan Smeets, Harie Stijnen of Nick Snackers. 
De contactgegevens vindt u in de rode kolom op pagina 1. 
 

Het bestuur van de Vrienden van de Dirgelländer 

Samenstelling  
Dirgelen Nuujts:  
Peter Notten        
Henk Stortelder 
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Op 24 november was weer een avond met luistermuziek van Paul van Loo. 

Het was opnieuw een groot succes.  

De Dirgelländer Muzikanten bestaan volgend jaar 55 jaar!! 

Daaraan gaan we de nodige aandacht besteden. 

De Dirgelländer Muzikanten krijgen een nieuw uniform. 

Het Dirgelenfeest 2019 staat gepland op zondag 25 augustus. 

De bezoekers kunnen zich vast verheugen op een programma met  
    top-blaasmuziek. 

Het 7de Steinder Oktoberfest is op zaterdag 5 en zondag 6 oktober 2019.   

Er komt 5 0ktober een speciale avond voor de jeugdige bezoekers. 

Onze gezellige fanclub Vrienden van de Dirgelländer groeit en bloeit.   

Onze Nieuwjaarsbijeenkomst is op zondag 13 januari, vanaf 14.00 uur. 

Staccato... 

 D irgelen Nuujts  

 

Fine…           

...Tot slot nog. 2018 Was voor de Dirgelländer Muzikanten een succesvol jaar. 
Voor 2019 dienen zich al diverse nieuwe optredens aan. 
Houdt u ook onze website in de gaten: www.Dirgellander.nl, de Facebooksite 

van uw Dirgelländer Muzikanten en de site www.Polkafest.nl. 
In deze laatste uitgave van 2018 bedanken we iedereen voor het be-
zoek aan onze optredens, het Dirgelenfeest en het 6de Steinder Okto-
berfest en voor de enthousiaste belangstelling bij onze activiteiten. 
We hopen u ook komend jaar weer te mogen begroeten.  

De Dirgelländer Muzikanten wensen u, ook namens de bestuursleden 
van de Vrienden van de Dirgelländer, 

 Fijne Feestdagen en een gelukkig,  
  gezond en muzikaal Nieuwjaar.  
 

De eerste activiteit in 2019 is onze inmiddels traditionele nieuwjaarsborrel op 
zondag 13 januari a.s. om 14.00 u. in brasserie Merode. Tot dan. 
 

Uw Dirgelen Nuujts nummer 29 verschijnt eind maart 2019. 

6de Steinder Oktoberfest 2018…  
… Wat was het een feest: het 6de Steinder Oktoberfest op 6 en 7 oktober j.l.. 

In samenwerking organiseren de Vrienden met de Dirgelländer Muzikanten voor 

u jaarlijks dit populaire feest in de zaal van Brasserie Merode.  
De optocht op zaterdag 6 oktober was een super happening; blij verrast als we 
waren door het grote aantal enthousiaste deelnemers. Van historische tractoren 
en auto’s, paardenkoets, koeien, Almhütten, muziekgroepen tot fanfare en 
schutterijen; een doorsnee uit het gezellige Steinse verenigingsleven was erbij. 
Het werd een Oktoberfestoptocht uit het boekje. Daarvoor wil het comité dan 
ook alle deelnemers nog eens van harte bedanken. Het weer deed dit keer goed 
mee, wat de feestvreugde nog verhoogde. 
De Oktoberfestparty na de optocht was een klapper van de bovenste plank. Wat 
een sfeer in de in prachtig Weiss-Blau aangeklede zaal van Brasserie Merode. En 
zoveel gasten in Dirndl en Lederhosen. Oktoberfestkönigin Tamara Vranken tap-
te het eerste glas en onder gejuich uit de zaal, dronken de vertegenwoordigers 
van de Gemeente Stein en de organisatoren de eerste teugen 
Weissbier. Het werd een geweldige avond. 
De Oktoberfestmittag op zondag 7 oktober was al niet minder gezel-
lig. Het publiek kon de programma’s voor beide feestdagen goed 
waarderen. Ook het culinaire “Oktoberfest aanbod” werd goed aan-
gesproken, zowel de Kuchen als de hartige lekkernijen gingen er in 
als koek. 
Ook volgend jaar zullen we twee dagen Oktoberfest vieren, met op 
de zaterdag een knalfeest voor de jeugdige bezoekers. We zullen het 
feest deels verleggen naar de grote hal. 
Volgend jaar dus weer twee dagen Steinder Oktoberfest; en wel op 
zaterdag 5 en zondag 6 oktober 2019. Zet u de beide data alvast in 
uw agenda? Overigens, u kunt ons blijven volgen op de Facebooksite van het 
Steinder Oktoberfest. Ook voor foto’s van de happening.  
Tot ziens bij onze optocht en het feest op zaterdag 5 en zondag 6 oktober 2019. 

Oktoberfestkönigin 2018 
Tamara Vranken 

tijdens de optocht 
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                   D irgelen Nuujts  

 

Uit ons fotoalbum... 
…Hier vindt u een keuze uit onze foto’s van het afgelopen drukke jaar. 

 U ziet de Dirgelländer Muzikanten in beeld tijdens de diverse optredens van 
het jaar 2018. Veel plezier ermee. 


