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U weet het natuurlijk al lang; de Dirgelländer Muzi-
kanten vieren in 2014 hun jubileumjaar. U ziet het 
ook aan het logo bovenaan de pagina’s en op onze 
foto. De aftrap verrichtten onze 50-jarige Dirgel-
länder Muzikanten op 3 januari j.l. op de 
nieuwjaarsreceptie van de Gemeente Stein 
Daarna volgde de presentatie van de CD “Ju-
bileumklanken”, 50 jaar Dirgelländer Muzikan-
ten,  op 12 januari: een succes! Nu volgt de 
eerste uitgave van Dirgelen Nuujts in het jubi-
leumjaar. U vindt weer een vervolg op de be-
kende rubrieken, maar ook nieuws. In de ru-
briek Solo voor… staat dit keer de focus op 
onze trombonisten. Dat is tevens de afsluiting 
van deze serie. Er is meer informatie over on-
ze nieuwe reis naar Altenau in Oberbayern in 
september 2014. In Op de bühne… een te-
rugblik op de afgelopen periode. Natuurlijk 
kijken we al vooruit naar het jubileumweek-
end 2014. Er is informatie over de nieu-
we CD en de presentatie. Informatie over on-
ze PR. En, een bijzondere kapel in Op de Pu-
piter…. De muzikale ontwikkeling binnen de 
kapel wordt verder geschetst in Nieuwe mu-
ziek… En dan nog…, informatie over het 2e 
Steinder Oktoberfest dat de Dirgelländer 

Muzikanten samen met de Vrienden van de 
Dirgelländer organiseren. En verder ook 
weer een oproep voor de Clubkascampagne 
2014 van Rabobank, waarmee u ons vorig 
jaar zo goed ondersteunde. U ziet, er is weer 
het nodige te melden over uw Dirgelländer 

Muzikanten. Veel plezier met nummer 9. 

De opmaat ...  van nummer 9  
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Nieuwe muziek ...  
De muziekcommssie van de Dirgelländer  Muzikanten blijft op zoek naar 
“nieuwe” stukken voor ons repertoire. De route blijft dezelfde: de uitgezochte 
nummers worden uitgeprobeerd op de repetities en beoordeeld. Na goedkeu-
ring worden de stukken opgenomen in de muziekmap. U kon er eerder al over 
lezen. We hebben de volgende nummers toegevoegd:“Breclavanka”van Meto-
dej Prajka; “Drei weisse Birken” van Franz Bummerl, uit het repertoire van de 
Egerländer Musikanten; de polka “Lojza”, in een arrangemant van Antonin 
Pavlus; de baritonsolo “Zwei Supermänner” en de “Schweizer Polka”, beide 
van de hand van Zdenek Gursky; “Ta Nase Kapela” van Jan Slabak en nog 
“Hustopeckska Dolinecka”van Vladimir Pfeffer. Daarmee komt er weer meer 
afwisseling in onze muziek en het niveau stijgt verder. We houden daarbij wel 
vast aan onze huisstijl: Böhmisch-Mährische blaasmuziek, met zang waar mo-
gelijk. Enkele nieuwe nummers zijn best pittig en dat daagt de muzikanten uit, 
geeft een stimulans  aan het orkest. Voor u als toehoorders is het zeker ook 
leuk om weer eens andere klanken te horen. Wordt vervolgd...   

        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. 
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De Dirgelländer Muzikanten  op de Bühne … 
Onze agenda met optredens en festivi-
teiten vult zich al weer aardig. 
...het eerste optreden in 2014 was tij-
dens de nieuwjaarsreceptie van de Ge-
meente Stein op 3 januari. Voor de 

Dirgelländer Muzikanten en voor de 
organisatoren van de Gemeente Stein 
een primeur. Burgemeester Mw. Leurs-
Mordang kreeg alvast een (leeg) CD-
doosje aangereikt met de uitnodiging 
dat ze bij de CD-presentatie de in-
houd, de nieuwe CD, mocht komen 
afhalen. De burgemeester beloofde op 
12 januari van de partij te zullen zijn 

en prees de inzet van de  Dirgelländer 
Muzikanten voor de gemeente Stein 
op cultureel vlak. De LOS zond beelden 
van deze happening uit.   

… tijdens de presen-
tatie van de nieuwe 

CD van de Dirgellän-
der Muzikanten in 
Brasserie Merode 
speelden we, op zon-
dag 12 januari, voor 
een overvolle zaal. 
Onze fans en andere 
belangstellenden wa-
ren massaal geko-
men om met onze 
nieuwe CD kennis te 
kunnen maken. We 
kregen alvast goede 
klandizie voor onze 

CD waarvan deze middag al de nodige 
exemplaren over de tafel gingen. Sa-
men met Die Original Maaskapelle uit 
Wessem werd het een feestmiddag 

                                                   Dirgelen Nuujts  

 van formaat. Het geplande einde van 
18.00 uur werd ruimschoots over-
schreden door de gezellige muziek 
van de Maaskapelle onder leiding van 
Bert Adams. De laatste tonen klon-
ken om 19.15u.! 
… op zaterdagmiddag 22 maart wa-

ren de Dirgelländer Muzikanten weer 
van de partij in de fanfarezaal in 
Stein tijdens het jaarlijkse vrijwil-
ligersevenement van de plaatselijke 
afdeling van de Zonnebloem in Stein. 
De aandacht voor mensen die het 
niet altijd even gemakkelijk hebben 
in onze samenleving is zeker een op-
steker en wij vinden het geweldig om 
aan de gezellige sfeer onze muzikale 
bijdrage te kunnen leveren. 

Tijdens de CD presentatie 
op 12 januari 2014. 

Burgemeester Mevr. Leurs-
Mordang ontvangt  

de beloofde CD 

Aan het werk op de 
bühne in Stein. 

50 jaar 

Het jubileumweekend 2014... 

… van de 50-jarige Dirgelländer Muzikanten wordt heel speciaal. Voor het 
jubileum zijn twee dagen gepland. Op zaterdagavond 30 augustus is de jubi-
leumreceptie, met feestelijke uitloop. Op zondag 31 augustus het bekende 

K&S Dirgelenfeest. Op beide dagen bieden de Dirgelländer Muzikanten de 
bezoekers een mooi muzikaal programma. Er is gezorgd voor een grotere 
tent met de twee aangebouwde paviljoens. De grote bühne biedt veel ruimte 
voor de orkesten. Op zaterdagavond kunt u de leden van de kapel feliciteren 
en vooral onze jubilaris, Henk Stortelder, de hand schudden. Als extra star-
ten we op zondagmiddag starten met een brunch. Voor de liefhebbers staat 
vanaf 11.30 uur de smakelijke dis gereed. U kunt vooraf uw bestelling voor 
de brunch opgeven. Barbecue en koffie/gebak/broodjes-bar zijn weer als 
vanouds present. Het opbouwen op vrijdag geeft extra tijdruimte voor de 
grotere organisatie. Er komen meer plaatsen, een andere indeling van de 
ruimte, en een betere presentatie van onze gewaardeerde sponsoren. Op za-
terdagavond na de receptie is er muziek van “Friends”. Op zondag treft u op 

de bühne, naast de Dirgelländer Muzikanten zelf, Judaska en de Altböhmi-
sche. Als afsluiting van de avond komt er nog een verrassing. We rekenen op 
de hulp van onze Vrienden van de Dirgelländer om van het “jubileum K&S 
Dirgelenfeest 2014” weer een succes te kunnen maken. Noteert u de data 
alvast in uw agenda?  

Contributie Vrienden van de Dirgelländer 2014... 

Wellicht hebt u er al aan gedacht; zo niet dan deze herinnering. Nu het 
nieuwe jaar weer is begonnen vragen we U namens de contactpersonen de 
contributie over 2014 van de Vrienden van de Dirgelländer over te maken. 
Stort € 10,= op IBAN NL92RABO0167754467  t.n.v. J.H. Stijnen                  
o.v.v. Vrienden van de Dirgelländer. 
Lid worden van “Vrienden van de Dirgelländer”? Kent u iemand die lid 
wil worden, neem even contact op met een van de contactpersonen en 
maak € 10,= over naar het vermelde IBAN nummer. 

 
 

Het K&S Dirgelenfeest 2014:  

het jubileumfeest  

van de 50–jarige 

Dirgelländer Muzikanten  
op zaterdag 30 en 

zondag 31 augustus 2014.  

U komt toch ook? 
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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 óf bij 
     Primera in het winkelcentrum Stein. 
De verkoop loopt uitstekend. 
De presentatie van de CD was een groot succes. 

De Dirgelländer Muzikanten vieren in 2014 hun 50-jarig (!) jubileum. 

Het feestweekend is op 30 en 31 augustus. 

De receptie is op zaterdagavond 30 augustus. 

Het K&S Dirgelenfeest is op zondag 31 augustus. 

De feestmiddag wordt geopend met een brunch. 
Voor september 2014 staat weer een reis naar Oberbayern gepland. 

De info-avond voor deze reis is op 10 juli vanaf 21.00 uur in Merode. 

We houden 26 oktober a.s. het 2de Steinder Oktoberfest.  

De Dirgelländer Muzikanten doen dat samen met  
 de Vrienden van de Dirgelländer. 
Onze fanclub groeit en groeit. 

Er zijn inmiddels al zo’n 150 (!) Vrienden van de Dirgelländer. 

De vriendendag van de Vrienden van de Dirgelländer is op 28 september. 

De Dirgelländer Muzikanten werken aan nieuw repertoire. 

De Dirgelländer Muzikanten reizen in 2015 naar Zeijen in Drenthe. 

Over deze reis ontvangt u nog nadere informatie. 

     Dirgelen Nuujts  

 

Agenda  2014—2015     

Samenstelling  

Dirgelen Nuujts:  

Peter Notten        

Henk Stortelder 

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

za. 22 mrt.   Zonnebloem, Fanfarezaal Stein, tussen 14.00 en 17.00 uur 
za. 12 april   Limburgse Boerebloaskapel, zaal Vroemen Genhout, 20.00–21.45 uur 
do. 29 mei    3x 11 jaar Roepoepers Grevenbicht, 13.00 – 15.30 uur  
zo. 29 juni    Pré-OLS Grevenbicht, 12.30 – 14.30 uur 
zo. 06 juli     Ponderosa Kotem, 15.00 - 18.00 uur 
do. 10 juli     Informatie-avond Altenaureis in Merode om 21.00 uur 
zo. 20 juli     IVN Steinerbos, 14.30 – 16.30 uur  
30/31 aug.   50 jaar Dirgelländer Muzikanten in comb. met K&S Dirgelenfeest 
za.06 sept.   Slakkeweiden Hoensbroek, 14.00 – 15.30 uur 
17-22 sept.   Concertreis n.a.v. 60 jaar Blaskapelle Altenau-D. 
zo. 28 sept.   Vriendendag,  info volgt t.z.t. 
zo. 05 okt.    Kapellentreffen Judaska in Hout-Blerick; tijden volgen t.z.t. 
zo. 26 okt.    2e Steinder Oktoberfest, info volgt t.z.t. 
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 
zo. 15 mrt.   Zeijen Drenthe,  info en tijden volgen 

Spek de clubkas.  Oproep! 

...Vorig jaar riepen we u op om ons te steunen met de sponsoractie van onze 
goede relatie, de Rabobank Westelijke Mijnstreek. Voorheen konden wij jaar-
lijks rekenen op een mooi sponsorbedrag. Echter, de Rabobank heeft een wijzi-
ging in haar sponsorbeleid aangebracht. Sponsorgeld gaat nu pas na een stem-
ronde naar de ontvangers. Daartoe worden de fans, die lid zijn van Rabobank 
Westelijke Mijnstreek, weer opgeroepen hun stem uit te brengen op hun favo-

riete vereniging. In ons geval dus de Dirgelländer Muzikanten. Vorig jaar lever-
de dat een mooi bedrag op. We hopen ook dit jaar weer op Uw steun te kunnen 
rekenen. Vooral met de flinke uitgaven voor de CD en de viering van ons jubile-
um in 2014 kunnen we iedere Euro goed gebruiken. 
We brengen u nog even in herinnering hoe het werkt! 
Ieder lid van Rabobank Westelijke Mijnstreek ontvangt t.z.t. een persoonlijke 
uitnodiging met een unieke code voor deelname aan de Rabobank Clubkas 
Campagne 2014. In de stemperiode van 9 t/ m 22 april kunt u via 
www.rabobank.nl/wm op de speciaal ingerichte site komen. U kunt in totaal 5 
stemmen uitbrengen; per club maximaal 2 stemmen.  
Het totaal beschikbare sponsorbedrag (ad € 150.000,=) wordt door de Rabo-
bank gedeeld door het aantal stemmen en naar rato verdeeld onder de aange-

melde verenigingen w.o. de Dirgelländer Muzikanten.   
Wilt U ons steunen, doe dan mee aan de sponsoractie van de Rabobank Weste-
lijke Mijnstreek via de site rabobank.nl/wm en breng de actie ook onder de aan-
dacht van uw vrienden en bekenden. Uw stem is voor ons goud waard. Stem op 

de Dirgelländer Muzikanten en wij brengen u muzikaal in topstemming. 

50 jaar 
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                                                   Dirgelen Nuujts  

Solo voor... 
Deze laatste keer komen de trombo-
nisten van de Dirgelländer Muzikan-
ten samen aan het woord. Carool en 
Jos schuiven de begeleidingspartij.   
Eerst het woord aan Carool: 
 

“Met mijn 48 jaar ben ik de jongste muzi-
kant van het gezelschap. Ik zit samen met 
Jos, Peter, Karel  en Jack op de achterste 
rij. Samen vormen wij de M O T O R  van 
de kapel.  Vaker wordt dit ten onrechte als 
minder belangrijk onderdeel van de kapel 
gezien. 
Mijn liefde voor de kapelmuziek stamt uit 
mijn jeugdjaren. De harmonie kwam re-
gelmatig door de straat, soms wel met  80 
man.  Geweldig,  die grote groep muzi-
kanten,  maar niks voor mij om  in zo’n 
pakje rond te lopen. De harmonie in Oud-
Geleen had ook  een kapel, de Hazentha-
ler. Schuttersfeest, Harmoniefeest, kapel-
lentreffen; bij deze feesten traden zij vaak 
op en ook  met andere collega kapellen.  
Heel wat uurtjes heb ik zitten luisteren en 
genieten van de kapellenmuziek. Maar, 
om bij een kapel te kunnen spelen moest 
je eerst lid worden van de harmonie.  
Na mijn Prinselijke ambtstermijn, Carool I,  
bij  de cv de Uule  (’83-’84) werd  ik door 
de heer-boer Jos Vroemen  van Oud Ge-
leen gevraagd of ik interesse had om bij 
de harmonie te komen en welk instrument 
ik het liefst zou willen bespelen. Mijn keu-
ze  was snel gemaakt. Trombone zou het  

In deze rubriek maakt 
U kennis met de leden 
van de Dirgelländer 
Muzikanten. Dit keer 
onze trombonisten  
Carool Frantzen en  
Jos Vogten  

worden . Na wat  jaartjes les kon ik aan-
schuiven bij de Harmonie . In die  tijd  kre-
gen enkele mensen binnen de harmonie  
het idee  om de kapel  ‘de Hasenthaler’ 
nieuw leven in te blazen; de Hasenthaler  
were reborn en ik was erbij. 
Jullie zullen je wel  afvragen hoe een men-
neke van  Awt – Gelaen nu in Stein is te-
recht gekomen. Dit komt  door collega-
muzikant  John en  zijn vrouw Ria. Ria en 
mijn vrouw Sigrid kenden elkaar en er werd 
weleens over harmonie en kapel  gespro-
ken en  John  hielp ons wel eens uit bij de 
kapel van Oud-Geleen. Op een gegeven 
moment kwam John met de vraag of ik in-
teresse had om bij de Dirgelländer te ko-
men spelen. De kapel van Oud-Geleen 
ging destijds in ruste dus dit kwam voor mij  
op een goed moment, immers de kapellen-
muziek bleef gewoon aan me knagen. 
Nu met carnaval heb ik met Sigrid en mijn 
zonen Matthijs en Ivo samen voor de eer-
ste keer met de Harmonie op straat gelo-
pen. Immers jong geleerd is oud gedaan. 
Beide jongens gaan wel eens met pappa 
mee naar een uitvoering van de Dirgellän-
der. Ik hoop dat ze ooit net zo enthousiast 
zullen worden  voor de kapellenmuziek als 
ik, zodat deze muziek wordt doorgegeven 
aan de volgende generatie. Mijn mooiste 
belevingen bij de Dirgelländer zijn de uit-
stapjes, zoals naar Spanje. Geweldig, wat 
een feest. En natuurlijk niet te vergeten de 
CD opname”. 

 Carool Frantzen 

     Jos Vogten   

Jos is speelt trombone begeleiding 
bij de Dirgelländer Muzikanten. 

“Ik ben geboren in Susteren maar in 1956 
naar Born verhuisd. Mijn vader speelde 
daar lange tijd altsax bij de fanfare. Vanaf 
mijn twaalfde speelde ik thuis vaak met 
mijn oudere broer duetjes op blokfluit. La-
ter heb ik klarinet gespeeld in een dixie-
land-bandje “in oprichting”. Verder dan 
repeteren is het niet gekomen; ieder ging 
zijn weg en het orkestje viel uit elkaar.                                                                                                                                       
Met de (blaas)muziek ben ik eigenlijk  pas 
ca. 25 jaar geleden (opnieuw) in aanra-
king gekomen. Hans Breuls, een van mijn 
collega´s, was toen dirigent bij  o.a.  fan-
fare Juliana Munstergeleen, en men kon, 
zoals meestal, nog wel muzikanten ge-
bruiken. Met name  op trombone! Hij heeft 
me toen overgehaald bij fanfare Munster-
geleen te gaan. Maar trombone? Voor mij 
was dat natuurlijk een erg “ vreemd “ in-
strument! Maar na enige “tests” en enkele 
jaren les ben ik nu toch inmiddels ruim 25 
jaar als trombonist lid van deze fanfare. In 
die tijd heb ik daar veel mooie dingen mo-
gen meemaken; concoursdeelnames (dit 
jaar weer), Limburgs, en Nederlands kam-
pioenschap, concertreisje enz.. Ook het 
drukbezochte carnavalsconcert is elk jaar 
weer een hoogtepunt. Via deze fanfare 
ben ik ook lid geworden van de 
“Munsterglaner Muzikanten”, een kapel 
die ontstaan is uit de vroegere  
“Haverkapel”, de hofkapel van carnavals-
vereniging de “ Haverbüle”. Mijn partner, 
Marleen, ook lid van de Dirgelländer ,  
heb ik leren kennen bij de fanfare in Mun-
stergeleen. Wij zijn meer en meer in aan-
raking gekomen met de specifieke Tsje-
chische blaasmuziek; prachtig om te spe-

 

len, te beluisteren en “live“ mee te beleven 
bij concerten, kapellentreffen enz. 
Op verzoeken om als trombonist bij de Dir-
gelländer Muzikanten te komen was ik aan-
vankelijk terughoudend. Ik had immers al 
de fanfare (repetitie op maandag), de Mun-
sterglaner Muzikanten (elke 14 dagen op 
donderdag), de Elvira- kapel, een orkest 
van oud–muzikanten uit de Hafa-wereld (op 
woensdag) en daarnaast “Sjuus wie 
Toen” (op de vrijdag). We spelen daar be-
kende deuntjes van vroeger en nu: Duitse 
Schlagers, feestmuziek, blaasmuziek enz.; 
ik op tenorsax (een oude liefde).   
In een vakantieperiode van de Munstergla-
ner heb ik enkele malen mee gerepeteerd 
en als ” uithulp” enkele optredens meege-
daan bij de Dirgelländer. Uiteindelijk ben ik 
overstag gegaan  en lid geworden van de 
Dirgelländer Muzikanten. De manier van 
repeteren met repetitor Jan van den Bosch 
sprak me direct heel erg aan. Contentieus, 
met vakmanschap, samen werken aan de 
muziek in een ontspannen sfeer en daar-
door het optimale uit het orkest weten te 
halen. Gedurende mijn korte tijd bij de Dir-
gelländer Muzikanten heb ik toch al diverse 
mooie dingen mogen beleven. Het  opne-
men van een CD is natuurlijk een heel spe-
ciale ervaring. De concertreisjes naar Cal-
lella (Sp) en Altenau (Dld) waren geweldig. 
Maar ook van de optredens `in de buurt``: 
Ponderosa Kotem, I.V.N. Stein, verzor-
gingshuizen, Dirgelenfeest, Oktoberfest 
enz., kan ik genieten.  Ik hoop dan ook dat 
ik nog lang deel mag uitmaken van de Dir-
gelländer Muzikanten; samen mooie mu-
ziek maken, waar wij zelf , de fans en an-
dere mensen die naar ons komen luisteren, 
van kunnen genieten.       

50 jaar 
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… dit keer een vermaard orkest: Blaskapelle Tschecharanka. In 1991 groepeerden zich 12 jonge be-
gaafde muzikanten rond trombonist/tenorhoornist Thomas Zsivkovits (niet te verwarren met de voet-
baller) met het doel een eigen Böhmisch-Mährische blaasmuziekformatie op te zetten. Veel melodieën 
hebben de 13 muzikanten inmiddels populair gemaakt. Als geen ander weten ze met hun tempera-
ment, muzikale interpretatie en hun op het lijf geschreven muziekkeuze de liefhebber in hun ban te 
brengen; zowel live als op CD. Daarvan zijn er 6 opgenomen. 13 Jaar lang wekte de Blaskapelle 
Tschecharanka enthousiaste reacties, met Böhmische blaasmuziek van de bovenste plank. Alle muzi-
kanten van de kapel zijn afkomstig uit het Südburgenland en het Hartbergerland in Oostenrijk.  Onder 
leiding van Thomas Zsivkovits, Schifko, ontwikkelde zich de kapel tot één van de beste in Oostenrijk 
op het gebied van böhmische blaasmuziek. Op hun hoogtepunt was het voor vele fans ook buiten 
Oostenrijk des te verrassender dat het afscheidsconcert werd aangekondigd. De muziekliefhebbers 
kwamen uit Oostenrijk, Zwitserland en Duitsland om nog een laatste keer hun geliefde Blaskapelle 
Tschecharanka te kunnen beleven. Dat afscheidsconcert was echt het beste van het beste. Het plezier 
aan het musiceren werkte aanstekelijk op de bezoekers. Niet alleen bij de muzikanten, ook bij vele 
vrienden vloeide menig traantje. Blaskapelle Tschecharanka bestaat nu nog slechts voort op geluids-
dragers. Opvallende producties zijn: Diagnose Durchbruch, Top Secret, Treue Freunde (ter gelegen-
heid van het 10-jarig bestaan), de CD “Und so weiter” (U.S.W.).  
De nog jonge kapelmeester, Thomas Zsivkovits, heeft een stevige staat van dienst. Vanaf 1996 stu-
deerde hij trombone aan de “Universität für Musik und darstellende Kunst” in Graz. In 2003 sloot hij 
zijn concertvak trombone af met uitstekend gevolg. 
2003 – 2004 was hij lid van de militaire kapel “Militärmusik Burgenland” in Eisenstadt.  
Zijn klassieke opleiding trombone rondde hij af in 2005 en vanaf 2008 zelfs met een Master of Arts. 
Vanaf 2005 geeft hij les aan de “Johann Sebastian Bach Musikschule” in Wenen. Naast zijn werk als 
Kapelmeester bij Blaskapelle Tschecharanka was de nog relatief jonge musicus actief bij de Wiener 
Kammeroper,  het Festspielorchester "Seefestspiele Mörbisch" en bij Bühnenorchester der Staatsoper. 
Al met al een grote diversiteit die naast de Böhmisch-Mährische muziek vooral gericht is op de klas-
sieke muziek. 
In het repertoire van de Dirgelländer Muzikanten staan enkele nummers die door Tschecharanka ook 
op CD werden gezet. Jesovska, Musikanten Kirtag, Schwarzer Peter, Dudacka zijn enkele voorbeel-
den.  
Gezien zijn leeftijd en zijn successen met Blaskapelle Tchecharanka is het goed mogelijk dat we in de 
toekomst weer nieuws horen van Thomas Zsivkovits en de böhmisch-mährische blaasmuziek.  

Op de pupiter…              

                                                   Dirgelen Nuujts  

 

Grüss Gott, 2e Steinder Oktoberfest! 
Na het succes van vorige jaar is het 2e Steinder Oktoberfest al  gepland.  De 

Dirgelländer Muzikanten, en de Vrienden van de Dirgelländer tekenen weer  
samen voor de organisatie. Let U alvast op de datum: zondag 26 oktober 
a.s., in de Fanfarezaal in Stein, vanaf 14.00 uur. Net als vorig jaar zullen we 
de gasten weer ontvangen in Weiss-Blaue sfeer en met een Bayerisches 
Angebot aan dranken, drankjes, Kaffee und Kuchen en allerlei hartige Beier-
se lekkernijen, koud en warm. Alles naar voorbeeld van het originele Münch-
ner Oktoberfest. Maar dan wel in het klein, natuurlijk! We hopen weer veel 
bezoekers in Dirndl en Lederhosen te kunnen verwelkomen, want dat maakt 
er natuurlijk een echt Oktoberfest van in de originele sfeer. Waarom zou dat 
in 2014 niet weer lukken? 

Naast de Dirgelländer Muzikanten, kunt u rekenen op een prima programma 
met hoogstaand muzikaal vertier. Daarbij sluiten we ook aan bij de Beierse 
traditie; dus Volkstümliche muziek. Natuurlijk kunt ook dansen. Aan de in-
vulling van het programma wordt nog gewerkt.  
“Moderator” Lou Hameleers praat de diverse optredens weer aan elkaar.  En, 
er wordt weer een origineel Glückshafenspiel (tombola) gehouden met 
mooie prijzen. Het belooft weer een geweldig feest te worden.  

De Dirgelländer Muzikanten en de Vrienden van de Dirgelländer brengen u 
in topstemming op het 2e Steinder Oktoberfest. 
Zet u de datum alvast in uw agenda: zondag 26 oktober 2014. 
In het volgende Dirgelen Nuujts krijgt u meer informatie.  

 

Het tweede  

Steinder Oktoberfest door de 

Dirgelländer Muzikanten  
en “de Vrienden van de 

Dirgelländer”. 

Op zondag 26 oktober 2014.  

50 jaar 

Oktoberfest 2013 

Foto LOS 

Tot ziens 

op het 

2e Steinder 

Oktoberfest 2014 
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…is gepresenteerd op 12 januari j.l.. Na een gezamenlijke brunch van de mu-
zikanten en hun partners en met dirigent Jan en echtgenote Monique van 
den Bosch werd het eerste exemplaar uitgereikt aan onze dirigent, Jan van 
den Bosch. Vervolgens was het de beurt aan de leden van de kapel. Daarna 
ging de zaal open voor de al wachtende bezoekers. De belangstelling was 
overweldigend. De mooi ingerichte zaal, met groot spandoek en jubileum- 
plakkaten, stroomde al snel vol. We konden veel van onze vrienden begroet-
ten. Maar, er waren zelfs bezoekers uit Drenthe en uit Duitsland, die er een 
hele autoreis voor over hadden om erbij te kunnen zijn. Bij het optreden van 

de Dirgelländer Muzikanten werd ook voor het eerst met onze nieuwe ge-
luidsinstallatie gewerkt. De instelling van de apparatuur vergt nog de nodige 
aandacht. Daarvoor hebben we Arno op den Camp kunnen strikken. 
Burgemeester Mevr. Leurs-Mordang kreeg de beloofde CD uitgereikt en nam 

meteen de gelegenheid te baat om de Dirgelländer Muzikanten er voor te 
prijzen zo veel mensen enthousiast te kunnen maken voor de muziek. 
Voorzitter Rob Lamkin sprak zijn dank uit namens de kapel aan alle betrok-
kenen die met hun  bijdrage de CD tot een zo groot succes hebben gemaakt; 
met name opnameleider Arno op den Camp van Kerani Music Studio en diri-
gent Jan van den Bosch die de muzikale afwerking tot in de puntjes hebben 
verzorgd. Ook de schepper van het hoesontwerp en het speciale CD-boekje, 
John Baggen, werd in de schijnwerper gezet. Presentator Ton Lexis leidde 
het verloop van de middag in goede banen, waarbij hij met de nodige humor 
een vrolijke noot onder de happening zette. 
Een uitnodiging van Bé Speelman voor een optreden in Zeijen - Drenthe viel 
ons zelfs ten deel. Deze activiteit staat al in onze agenda opgenomen. Daar-
over vindt u verderop meer. 

Het optreden van de 50-jarige Dirgelländer Muzikanten wekte bij de fans 
groot enthousiasme op. Er gingen daarbij ook al heel wat CD’s over de tafel. 
Daarna volgde een optreden van de Original Maaskapelle, o.l.v. Bert Adams. 
Zij brachten de stemming er behoorlijk in, hetgeen wel bleek uit de ruime 
overschrijding van de geplande eindtijd van 18.00 uur. Om kwart over zeven 
klonken de laatste tonen in de zaal van Brasserie Merode. Al met al mogen 
we terugkijken op een zeer geslaagd evenement. En gezien de vele positieve 
reacties mogen we ook, met recht, trots zijn op het resultaat:  

de CD “Jubileumklanken, 50 jaar Dirgelländer Muzikanten”, 15 nummers 

met uw favoriete muziek van uw Dirgelländer Muzikanten. 
 

De nieuwe CD van de Dirgelländer  Muzikanten ...  

 De CD  
“50 jaar Dirgelländer 

Muzikanten,  
Jubileumklanken” 

is te koop 
voor € 10,00 

bij penningmeester 
Jack van Rossum en 

secretaris 
Henk Stortelder  

en bij Primera in het 
winkelcentrum Stein. 

50 jaar 

 Met 15 nummers altijd en 
overal genieten van uw 

Dirgelländer Muzikanten 

Met de Dirgelländer  Muzikanten naar Zeijen...  
… in Drenthe. Dat kan op 15 maart 2015. Op de CD-presentatie zijn de Di-
gelländer Muzikanten namelijk uitgenodigd door onze fan Bé Speelman, voor 
een optreden in “het land van Bartje”. Het wordt een dagtrip met de bus. 

Vast en zeker een gezellige dag erop uit met uw Dirgelländer Muzikanten. 
Over het exacte verloop van de reis, kosten en tijden, zullen we u nog nader 
informeren.  

Op de bühne in Merode  
bij de CD-presentatie 

Jan van den Bosch ont-
vangt de CD uit handen 
van Rob Lamkin 
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… reizen de jubilerende Dirgelländer Muzikanten bij gelegenheid van hun 50-
ste verjaardag in september a.s.. De Blaskapelle Altenau bestaat dan 60 jaar 
en viert dat met een aantal activiteiten gedurende het jaar. Altenau in het Am-

mertal is bekend , toen de Dirgelländer Muzikanten daar in 2012 te gast wa-
ren op het Trachtenfest. Die reis is bij de deelnemers van 2012 nog in goede 
herinnering. Dat de Altenauers feesten kunnen organiseren hebben we in 2012 
al gezien. Het muziekfeest in mei 2014 wordt nog een maat groter. En dat in 
een dorpje met 650! inwoners. Als afsluiting van hun jubileumjaar hebben de 

muzikanten uit Altenau een avondconcert met feestavond gepland met de Dir-
gelländer Muzikanten. Dat gaat plaatsvinden in hun gerenoveerde Gasthof 
“Altenauer Dorfwirt”. Deze Gasthof heeft de dorpsgemeenschap zelf gekocht 
en  die nu geheel op eigen kracht wordt verbouwd. Jong en oud, man en 
vrouw, steken er de handen voor uit de mouwen. Het werk vordert gestaag en 
wordt door de Bayerische Rundfunk op t.v. gedocumenteerd in een apart pro-
gramma: ein Dorf wird Wirt (via internet te zien). In augustus a.s. is de ope-

ning. De Dirgelländer Muzikanten verzorgen de eerste grote activiteit in de 
vernieuwde feestzaal. Een hele eer!  
Het programma van de reis is ook al vastgelegd. Van woensdag 17 t/m maan-
dag 22 september zijn we onderweg in Zuid Beieren. Standplaats is het uitste-
kende ****hotel Schillingshof in Bad Kohlgrub. De muzikale prestaties van de 

Dirgelländer Muzikanten in 2012 hebben een goede indruk achtergelaten. We 
konden diverse optredens afspreken: de feestavond in Altenau, een Tanza-
bend in Bad Kohlgrub en nog twee Sonntagskonzerte in Bad Kohlgrub en Bad 
Bayersoien. De term “Bad” geeft aan dat de omgeving is aangepast aan kuur-
gasten met bijbehorende mogelijkheden voor ontspanning. Er zijn mooie ex-
cursies en andere leuke uitstapjes gepland. Maar er is ook voldoende vrije tijd 
om van de faciliteiten van het hotel en de omgeving in Bad Kohlgrub te kun-
nen genieten. De herfst is overigens een mooie periode om de Ammergauer 
Alpen te bezoeken. O.a. het fraaie stadje Murnau met zijn mooie Ober– en Un-
termarkt, het Kochelsee Kraftwerk met bijbehorend museum en het mooie 
openluchtmuseum Glentleiten staan op het programma. En… als hoogtepunt 
het bezoek aan de traditionele Almabtrieb in het mooie bergdorpje Krün. De 
stoet met versierd vee trekt door het dorp. De bijbehorende Bauernmarkt is 
ook een bezienswaardigheid. Zoals u gewend bent is er een info-avond voor 
de deelnemers ,en wel op donderdagavond 10 juli om 21.00 uur. Daar presen-
teren we de details van de reis met het nodige beeldmateriaal. 

Naar Altenau (Oberbayern)... 

 
Met de Dirgelländer  

Muzikanten  naar  

Oberbayern: 

info-avond voor de 
deelnemers op  

10 juli 2014  

in Braserie Merode  
vanaf 21.00u. 

50 jaar 

 

De Dirgelländer  Muzikanten ...  
… werken ook aan hun PR. Wanneer u onze webpagina bezoekt, ziet u een 
totaal nieuwe lay-out. De mooie en overzichtelijke opmaak is van de hand van 
INSPIRED BY WHY van John Baggen, die ons ook al ondersteunde bij het ont-
werpen van de hoes en het boekje van de nieuwe CD. De keuze aan onder-
werpen: agenda, vriendenclub, sponsoren, foto/video, de kapel, contact, is 
gemakkelijk te selecteren en de stijl is uniform gehouden. Alles hedendaags 
ingericht en goed werkend. De informatie is relevant en biedt ook een terug-

blik in de geschiedenis van de 50-jarige Dirgelländer Muzikanten. Aardig zijn 
daarbij ook de foto’s van toen. Opvallend is dat de kapel 25 jaar geleden zelfs 
in Beierse outfit optrad. Toen was het repertoire en de bezetting ook heel an-
ders dan nu. Daarin is de ontwikkeling van de kapel goed af te lezen.   
Rond het 50-jarig jubileum en de CD presentatie zijn overigens nog enkele 

andere PR-activiteiten te melden. L1 Radio zond in het programma 
“Wunderbar” een interview uit met voorzitter Rob Lamkin en secre-
taris Henk Stortelder. Daarbij werden ook enkele nummers van onze 
muziek gedraaid. Presentator Rick Cremers stelde terecht vast dat 
het in de kapellenwereld wel heel bijzonder is dat een orkest 50 jaar 
vol maakt. En gezien de kapel nog springlevend is, ziet het ernaar 
uit dat het nog wel een poos zo doorgaat.    

In het blad Ruud’s  Music Magazine van december 2013 was 
verder een uitgebreid interview met foto’s te zien. Daarbij was, 
naast de voorzitter en secretaris, ook penningmeester/zanger Jack 
van Rossum aanwezig. Over twee pagina’s werden de ins en outs 

van de Dirgelländer Muzikanten belicht. Rob verwoordt de kracht 

van de kapel heel goed: “de Dirgelländer Muzikanten hebben op 
verschillende fronten behoorlijk wat te bieden. De zanggroep, de 

sfeer, divers repertoire, het muzikale peil en de geweldige aanhang van de 
vriendenclub. Door de plezierige sfeer zijn onze optredens zowel voor de 
vrienden als voor ons een gezellig dagje uit. Bijna elk jaar organiseren we 
een mooie reis: Spanje, Tsjechië, Beieren. Fans die willen, kunnen meerei-

zen. En, nu komt, naast het jubileumweekend, alweer het 2e Steinder Okto-
berfest. Kortom, al met al zijn we een kapel die behoorlijk actief is”. 

De statiefoto van de 25-jarige 

Dirgelländer Muzikanten 
in 1989 bij de vijver in Stein 
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50 jaar 

Tot slot nog. 
U hebt het vast zelf meegemaakt. We hebben een schitterende start beleefd 
van ons jubileumjaar. Voor de steun op de presentatie van onze CD zijn we 
helpers en bezoekers van harte dankbaar. Het is mooi dat we op zo’n fijne 
groep kunnen rekenen.  
Voor 2014 staan ons organisatorisch nog enkele hoogtepunten te wachten: 
ons Jubileumsfeest, de reis naar Altenau, het 2e Steinder Oktoberfest. 

Wij, de Dirgelländer Muzikanten, hopen er met onze Vrienden van de Dir-
gelländer een succesvol jubileumjaar van te kunnen maken.  
Graag tot ziens op onze jubileumactiviteiten.  
 

De volgende uitgave van Uw Dirgelen Nuujts verschijnt in juni 2014. 

Fine…           

Uitnodiging…           
Voor de liefhebbers plaatsen we onderstaande uitnodiging voor het Ernst 
Mosch concert in Venray. Een mooi initiatief om deze grondlegger van de 
Tsjechische blaasmuziek te eren.  

Dirgelen Nuujts  
het nieuwsblad van de  

Dirgelländer Muzikanten  

verschijnt elk kwartaal 
gratis voor de leden van  

“Vrienden van  
de Dirgelländer”. 


