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Dit keer weer bekende rubrieken met natuur-
lijk nieuwe inhoud en ook nieuwe zaken. Het 
voorstellen van de muzikanten in de rubriek 
Solo voor… gaat weer verder. Overigens 
vindt u op onze nieuwe foto (!) Jos Vogten, 

trombonist, en vast nieuw lid van de  Dirgel-
länder Muzikanten. Verder aandacht voor on-
ze concertreis naar Calella in Spanje, komen-
de herfst en onze plannen voor een nieuwe 
reis naar Altenau in Oberbayern in de herfst 
van 2014.  In Op de bühne… vindt u de op-

tredens uit de afgelopen periode. De Dirgel-
länder Muzikanten waren weer bij diverse 
festiviteiten te zien en te horen.  
Dit jaar is stevig ingezet op de CD-opname. 
Al met al een flinke investering in tijd en stu-
die voor onze muzikanten, maar ook een 
goede manier om ons niveau verder te verho-
gen. Daar kunnen we zelf, maar ook U, ach-
teraf nog lang van genieten. Uw ideeën voor 
een naam voor de CD zijn welkom. Ook bie-
den we weer een terugblik in de geschiedenis 

van de Dirgelländer Muzikanten. 
Er ligt een bijzonder muziekstuk op de Pupi-
ter... ,samen met de componist ervan. En, 

Bok en Geit bij de Dirgelländer Muzikanten.  
We wensen u veel plezier met het uitpluizen 
van deze uitgave van uw Dirgelen Nuujts. 

De contactpersonen van  
“Vrienden van de  
   Dirgelländer”  
 

Jan Smeets  
046-4336326  
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 

rekeningnummer 167754467 

t.n.v. J.H. Stijnen                  

o.v.v. Vrienden van de Dir-

gelländer: altijd op de hoogte 

van het nieuws van de  

Dirgelländer Muzikanten. 
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Dirgelländer 

Muzikanten Stein 

Nieuwe bes-Bastuba…  

… voor de Dirgelländer Muzikanten. Met het oog op de CD-opname werd het 
noodzakelijker om de klankbalans en de speelstijl van de kapel goed onder 
de loep te nemen. De tot nu toe gebruikte “straatbas” voldeed maar ten dele. 
Een directer, pittiger basgeluid was gewenst. Al enige tijd 
hebben we gekeken naar mogelijkheden, maar daar hangt 
een stevig prijskaartje aan. Maar, geduld loont de moeite. 
We hebben een mooie nieuwe bas gekocht, naar onze 
voorstellingen: een compacte bas, merk Cerveny, model 
CBB 683-4. Enkele bestuursleden hebben, samen met onze 
bassist Karel Pantus, het instrument beoordeeld en eerst 
op proef meegenomen. De eerste ervaringen zijn opvallend 
goed. Het is qua klank een verbetering die onze sound 
meer  richting de Tsjechische muziek brengt. Karel speelt 
nog met een witte handschoen aan om het instrument te 
ontzien. En we denken dat hij er menig uurtje thuis op oe-
fent. Een nieuw instrument is altijd wennen voor de muzi-
kant, maar ook een uitdaging. Let u bij ons volgende 
optreden maar eens speciaal op de baspartij.      

Dirgelländer Muzikanten    Stein 

Dit is ‘m! 
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De Dirgelländer Muzikanten  op de Bühne … 
...tijdens onze traditionele nieuw-
jaarsbijeenkomst op 3 januari in Me-
rode. Hier werd het  nieuwe vereni-
gingsjaar gestart, voor een dikke ne-
gentig “Vrienden van de Dirgelländer” 
. Het was een fijne bijeenkomst waar-
bij de Dirgelländer Muzikanten een 
uur speelden voor de aanwezigen die 
zich gezellig samen amuseerden. 
… op vrijdagavond 25 januari in de 
Ponderosa te Kotem (B). Ter opluiste-
ring van een familiefeest speelden  de 
Dirgelländer Muzikanten voor een 
gouden bruidspaar. De zaal van de 
Ponderosa was stampvol. Voor de 
Dirgelländer Muzikanten kon nog net 
een plekje worden vrijgemaakt vóór 
het biljart. Iedereen juichte en zong 
mee met onze muziek. Diverse 
“Vrienden van de Dirgelländer” kon-
den we, op het overigens besloten 
feest, begroeten. Eén van de nieuwe 

stukken uit ons repertoire 
werd ook ten gehore ge-
bracht: de Morgenpolka. 
Dat werd door het publiek 
enthousiast ontvangen, 
temeer daar de melodie 
bekend klinkt, van een 
nummer van Beppie Kraft. 
...op donderdag 31 januari 
bij de Seniorenzitting in de 
Fanfarezaal in Stein; een 
oude traditie waarbij de 
Dirgelländer Muzikanten 
samen met bekende car-
navalsartiesten optreden, 
w.o. Beppie Kraft, Frans 

Kronenberg, Big Bennie. 

Weet u een mooie naam 
voor onze nieuwe CD? 
 
Mail: 
H.Stortelder@home.nl 

                                                   Dirgelen Nuujts  

In de fanfarezaal Stein,  
voor de “Zonnebloem” 
Concentratie voor de 

“Morgenpolka” 

De Dirgelländer Muzikanten … 
...zijn bezig met het opnemen van een CD. Dat wordt feitelijk de derde CD 
van de kapel. Eerder was er de promotie-CD uit 2010 en in 1997 de CD 
“Veur ôs Vrunj”. Op L1 was al vaker muziek van de beide CD’s te horen. 
De kapel heeft natuurlijk een grote ontwikkeling doorgemaakt. Van James 
Last repertoire tot nu de Tsjechische Blaasmuziek. Op de CD uit ‘97 is daar-
van al wat de horen. Er staan al enkele Tsjechische nummers op. Deze 
“oude CD” is overigens nog steeds te koop, voor een zacht prijsje.  
De kapel is in deze tijd ook qua bezetting nogal veranderd. De klarinetten 
zijn toegevoegd en ook de zangstemmen. Daarmee kan het orkest op de 
originele wijze Tsjechische nummers spelen en zingen. Voor de opname is  
een 17-tal stukken geselecteerd. De repetities voor de opnames waren heel 
stevig en onze dirigent, Jan van den Bosch, heeft zijn oren extra aange-
scherpt. En bij de opnames wordt echt alles in de gaten gehouden. Best 
wel pittig. Het maken van de CD levert nog een aantal neveneffecten op. 
Ons muzikale peil klimt. Plezier bij de muzikanten, om dit mee te kunnen 
maken, ook gezien het resultaat straks. Als groep worden “de Dirgelländer 

Muzikanten” er ook nóg steviger van. En.., heel belangrijk, we doen alles 
op eigen kracht; geen ingehuurde muzikanten o.i.d.. U hoort gewoon de 

Dirgelländer Muzikanten. Maar zeker wel op hun best. 
Bij onze optredens, vooral in het buitenland, wordt door het publiek re-
gelmatig gevraagd naar een CD met onze muziek. Die vraag kunnen we 
binnenkort weer positief beantwoorden. De CD ‘s worden straks natuur-
lijk te koop aangeboden. Al gaat er niets boven het live meebeleven van 
een optreden; altijd en overal genieten van de muziek van de Dirgellän-
der Muzikanten wordt nu mogelijk. Het moest overigens een CD worden 
die er echt toe doet. Niet weer zomaar de zoveelste CD van dit genre. 
Dat is van te voren al vastgelegd. Die doelstelling heeft zeker zijn weer-
slag in de groep. De inzet  is enorm. En het resultaat zal er dan ook naar 
zijn. Kortom, u hoort nog van ons!!   
We zijn overigens op zoek naar een mooie, goede naam voor onze nieu-
we CD.  
U leest hier elders in “Dirgelen Nuujts” meer over. 

Het was een lange avond. Tot in de 
kleine uurtjes waren de Dirgelländer 
Muzikanten in de weer met Buut-
temarsj, Tusch, maar ook ons eigen 
repertoire. Een gezellige avond. 
…van woensdag 20 februari t/m zon-
dag 10 maart in de opnamestudio. 
We spelen weliswaar niet direct live 
voor publiek, maar het voelt wel zo 
aan; zelfs nog meer dan gewoonlijk. 
Op woensdag– en donderdagavon-
den waren de opnames gepland voor 
“het koper” en het slagwerk. Een 
heel drukke periode voor de 
“manschappen”. Daar passen even 
geen optredens meer bij.  
… op zaterdag 16 maart in de Fanfa-
rezaal in Stein voor de Zonnebloem 
ter gelegenheid van “NL Doet”. Dat 
wordt ook al traditie. De Dirgelländer 
Muzikanten speelden voor een en-
thousiast publiek in goede stem-
ming, in een goed gevulde zaal. We 
zagen overigens veel oude beken-
den. Een dankbare taak iets te doen 
voor mensen die wat extra aandacht 
goed kunnen gebruiken. Een fijne 
middag voor zowel het publiek als 
voor de Dirgelländer Muzikanten, die 
het programma verder deelden met 
Jan Ridderbeekx. We brachten enke-
le nieuwe stukken ten gehore. Voor 
de muzikanten bleef een voldaan 
gevoel over. 
 
Al met al een drukke periode voor de 
Dirgelländer Muzikanten, vooral 
dankzij de opnamesessies. 

Onze “oude” mascotte 
van de CD uit 1997  

De DVD van onze reis 

naar Oberbayern is te 

bestellen bij de LOS ! 

Verderop meer info. 
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Staccato... 

Zo. 21 april  Orbis Odilia Geleen15.00-16.30 u. 
Za. 27 april WZC Oud Geleen 15.00-16.30 u.  
Zo.  5 mei    Weekend van de Blaasmuziek Stokkem 14.30—15.45 u. 

Aansluitend presentatie Maaskentjleed tot 16.15 u. 
Zo. 26 mei   WZC De Wilgenhof Bunde 15.00—16.30 u. 
Zo.   2 juni   40 jaar IVN Stein, Openluchttheater Steinerbos 13.30 u. - 
Do. 27 juni   Vrouwenbond Nieuwdorp, zaal Merode 19.30—20.45 u.   
Do.   4 juli    Informatieavond over de Calella-reis, Merode 21.00 u.   
Za.   6 juli    Pergamijn Slakkeweiden Hoensbroek 14.30—16.00 u. 
Zo.   7 juli Café Ponderosa Kotem (B) 15.00– 18.00 u.  
Zo  14 juli    15 jaar Marlenticka, tent Reijmerstok 12.30-14.00 u.    
Zo  21 juli    WMC Kerkrade, tent Museumplein/Continium 12.30-15.00u. 
Zo.  4 aug.   Frühschoppen Fc Kempke Rekem(B) 12.00—13.30 u.  
Zo. 25 aug.  K&S Dirgelenfeest, Dirgelen Stein, vanaf 13.00 u.  
zo. 08 sept.  Torenfeesten Oud Geleen, 11.00 – 14.00 u. 
28/09-05/10 Oktoberfest Calella – Spanje.  
Zo. 27 okt.   Vriendendag van de Vrienden van de Dirgelländer, info volgt 
Zo.  3 nov.   WZC De Moutheuvel Stein 14.00-15.30 u.     
Zo 24 nov.   Orbis Sint Jansgeleen 15.00—16.30 u. 

De Dirgelländer Muzikanten werken aan een nieuwe CD. 

We zoeken een goede naam voor de CD. 

U kunt uw idee voor de naam voor de nieuwe CD doormailen. 

De Dirgelländer Muzikanten werken aan nieuw repertoire. 

De Dirgelländer Muzikanten gaan in september weer naar Calella. 

De bus met muzikanten, partners en fans is al vol. 

U kunt natuurlijk op eigen gelegenheid nareizen. 

De Dirgelländer Muzikanten reizen in 2014 weer naar Oberbayern. 

Over deze reis naar Altenau in Oberbayern hoort u later nog meer. 

De filmopname van de reis naar Altenau in 2012 draaide op LOS. 

U kunt een DVD daarvan voor € 5,= bij de LOS bestellen. 

Het K&S Dirgelenfeest 2013 is op zondag 25 augustus. 

U kunt de datum alvast in uw agenda zetten 
Onze fanclub is al gegroeid tot ruim over de 100 leden! 

Er melden zich nog steeds nieuwe leden aan. 

De vriendendag van “de Vrienden van de Dirgelländer” is op 27 oktober. 

Bezoek de  Dirgelländer Muzikanten op Facebook. Zie de link hiernaast. 

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

     Dirgelen Nuujts  
Agenda  2013     

Samenstelling  

Dirgelen Nuujts:  

Peter Notten        

Henk Stortelder 

Vorig jaar riepen we u op om ons te steunen met de sponsoractie van onze 
goede relatie, de Rabobank Westelijke Mijnstreek. Voorheen konden wij 
jaarlijks rekenen op een mooi sponsorbedrag. Echter, de Rabobank heeft 
sinds vorig jaar een wijziging in haar sponsorbeleid aangebracht. Sponsor-
geld gaat nu pas na een stemronde naar de ontvangers. Daartoe worden 
de fans, die lid zijn van Rabobank Westelijke Mijnstreek, weer opgeroepen 
hun stem uit te brengen voor hun favoriete vereniging. In ons geval dus de 
Dirgelländer Muzikanten. Vorig jaar leverde 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 ons jubileum 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 persoonlij-
ke uitnodiging met een unieke code voor deelname aan de Rabobank 
Clubkas Campagne. In de stemperiode van 10 t/m 21 april kunt u via 
www.rabobank.nl/wm op de speciaal ingerichte site komen door op het 
oranje varkentje te klikken. U kunt in totaal 5 stemmen uitbrengen; per 
club maximaal 2 stemmen.  
Het totaal beschikbare sponsorbedrag (ad € 150.000,=) wordt door de Ra-
bobank gedeeld door het aantal stemmen en naar rato verdeeld onder de 
aangemelde verenigingen w.o. de Dirgelländer Muzikanten.   
Wilt U ons steunen, doe dan mee aan de sponsoractie van de Rabobank 
Westelijke Mijnstreek via de site raboank.nl/wm. Uw stem is voor ons goud 
waard. Stem op de Dirgelländer Muzikanten en wij brengen u muzikaal in 
topstemming. 

Spek de clubkas.  Oproep! 

Agenda-aanvullingen volgen.          
Zie ook onze webpagina: 

www.dirgellander.nl  

U steunt ons toch ook bij de  
 

actie van de Rabobank? 
 

Spek onze clubkas . 
 

Stem op Uw 
 
Dirgelländer Muzikanten 

 U vindt de 
 

Dirgelländer Muzikanten 
 

ook op Facebook. 
 
 

Kijk op:  
 
 

http://
www.facebook.com/
pages/Dirgellander-
Musikanten/ 
345506378798737 
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                                                   Dirgelen Nuujts  

Solo voor... 
Marleen speelt Flügelhorn/bugel en 
trompet als 2e stem, met John.  
Afhankelijk van het stuk, de juiste 
klankbalans, wisselt ze tussen deze 
twee instrumenten.    
“Ik stam uit een muzikale familie. 
Mijn roots liggen bij fanfare Schin-
nen, waarvan ik 36 jaar lid was; een 
mooie tijd. Ook speelde ik 10 jaar bij 
fanfare Munstergeleen, waar ik mijn 
huidige partner Jos leerde ken-
nen;sinds kort ook lid van de Dirgel-
länder Muzikanten. Ik heb 2 fijne 
zonen, Roy en Kaj, en nog een baan 
buitenshuis. Wij bezoeken heel 
graag optredens van blaaskapellen 
in de buurt én op ’t Belsj; zeker de 
optredens van mijn favoriet Bohumir 
Kamenik. Vroeger al vond ik Eger-
länder-Böhmische muziek heel mooi. 
Als muzikant kwam ik er pas 10 jaar 
geleden mee in aanraking bij de  
Elvira-blaaskapel, opgericht door 
“oude rotten” uit de hafa-wereld. 
E.e.a. had voor mij een speciaal tint-
je omdat veel van deze muzikanten 
vroeger speelden in verenigingen 
waar mijn vader ooit dirigent was. 
Dat was leuk. Ik speel er nog steeds 
met veel plezier. Daarnaast speelde 
ik bij het Euregio-orkest uit Schin-
nen. Toen ik 40 jaar muzikant was 
zei ik de fanfare-wereld voorgoed 
vaarwel: het was tijd voor iets an-
ders.   

In deze rubriek maakt 
U kennis met de leden 

van de Dirgelländer 
Muzikanten. Dit keer 
onze beide Flügelhor-
nisten, Marleen Diete-
ren en John Weusten.  

Wij bezochten veel blaaskapellenfesti-
vals en kwamen zodoende steeds meer 
in contact met de Tsjechische blaas-
muziek en raakten besmet met het 
blaaskapelvirus! In 2008 werd ik lid 
van een bevriende blaaskapel uit Bo-
choltz, die vooral Tsjechische muziek 
speelt, maar zonder klarinetten. Hierbij 
speel ik ook nog steeds met plezier. 
Als uithulp speelde ik nog enige tijd bij 
Senioren Orkest Puth. Via muzikanten 
daar kwam ik weer terecht bij “ Sjoen 
van Toen “ en daar speel ik ook met 
veel plezier amusementsmuziek uit de 
“oude doos”. In 2010 speelden Dirgel-
länder Muzikanten bij de Munstergla-
ner (waarbij ik toen speelde). Ik sprak 
met Henk en Rob, die mij uitnodigden 
eens een repetitie te bezoeken. Sinds 
september 2010 vul ik de 2e flügelpar-
tij met veel plezier in. Meteen daarna 
gingen we mee op reis naar Calella, 
een goede gelegenheid om alle leden 
en hun partners te leren kennen. Het 
bevalt me prima. Wij hebben goede en 
fijne repetities, waarbij hard gewerkt 
wordt, maar ook plaats is voor een 
grapje. Wij hebben al veel mooie, ge-
zellige optredens en reisjes mogen be-
leven. Nu zijn we bezig met de CD, een 
geweldige ervaring. Ik hoop dan ook 
nog lang bij de Dirgelländer Muzikan-
ten  te mogen spelen. Last but not 
least hoop ik dat ik ooit nog eens sa-
men met Dirgelländer Muzikanten een 
festival in Tsjechië mag bezoeken…” 
 

Marleen Dieteren 

John Weusten 

Naar Altenau (Oberbayern) in 2014... 
Het duurt nog even, maar in 2014 vieren de Dirgelländer Muzikanten hun 50-ste verjaardag. De Blas-
kapelle Altenau bestaat dan 60 jaar. Alle reden om weer naar Oberbayern te reizen. In 2012 waren de 
Dirgelländer Muzikanten al te gast op het Trachtenfest in Altenau in het Ammertal. Die reis is weder-
zijds goed in de smaak gevallen bij de deelnemers en gastgevers. Als afsluiting van hun jubileumjaar 
hebben de muzikanten uit Altenau een feestavond gepland. De Dirgelländer Muzikanten zijn nu uitge-
nodigd daar te spelen. We denken aan een gecombineerd avondprogramma: er wordt eerst een uur 
concert gespeeld met aansluitend een dansavond. Het zit in de pen om in de loop van ons verblijf in 
het Ammertal met onze kapel ook optredens te verzorgen in Bad Kohlgrub, Bad Bayersoien en Oberam-
mergau. Eind september 2014 zijn we van woensdag t/m maandag onderweg. Er is tijd voor excur-
sies/uitstapjes maar ook voor vrije tijd. De herfst is overigens een mooie periode om de Ammergauer 
Alpen te bezoeken. Exacte data en reisprogramma worden nog vastgesteld in overleg met Blaskapelle 
Altenau. We houden u via Dirgelen Nuujts natuurlijk op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.  

John speelt bij de Dirgelländer Muzikanten eerste Flügelhorn/trompet.  
Samen met Marleen vormt hij het melodieduo, afwisselend op trompet of 
flügelhorn. Creatief als maar kan zijn; zijn Solo.. in dichtvorm: 
 
 “Het was 1944, het was koud en het had gevroren 
Toen op 20 januari 1944 in Spaubeek dit menneke werd geboren. 
Zeven jaar later, het was warm,  een dag die ik niet snel zal vergeten, 
Heeft dit menneke een steen door een ruit gesmeten. 
Laat dit nu het raam van de Fanfarezaal zijn 
Om het goed te maken moest ik bij de fanfare komen, al was ik nog zo klein. 
Als een rode draad is de muziek in mijn leven gebleven. 
De bugel en de trompet bleken mij op het lijf geschreven. 
Het begon in Spaubeek bij de fanfare, 
Gevolgd door Luchtmacht- ,Rijkspolitiekapel, Nederlands Politieorkest  
en vele andere orkesten in de loop der jaren. 
Nu wordt mijn muzikale peil scherp gehouden o.a. als lid van  
de Dirgelländer Muzikanten.  
Dit zijn jongens en meisjes, die weten van wanten. 
Maar wat voor weer het ook is, warm of koud, het is me om het even.  
Deze club is een verrijking van mijn leven. 
Dit heeft geschreven, dit heeft gedaan, 
John Weusten is mijn naam.” 
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...dit keer een muziekstuk maar óók een componist, namelijk Böhmischer Traum van Norbert Gälle. 
In het Böhmisch/Mährische repertoire komen vaker muziekstukken voor met in de naam... TRAUM. 
De Polka “Böhmischer Traum” is een overbekend stuk dat door vele kapellen wordt uitgevoerd; ook 

door de Dirgelländer Muzikanten. De eerste tonen van de muziek roepen al reacties van herkenning 
op bij het publiek. Böhmisch geeft al aan dat de muziek langzamer, gedragen is bedoeld en dient te 
worden geïnterpreteerd. De bariton/tenorhoorn komt in het stuk mooi tot zijn recht, terwijl de klari-
netten veel versieringen toevoegen om het geheel vrolijk te maken. Op elk festival of blaasmuziek-
feest is de “Böhmischer Traum” te horen. Er bestaat zelfs al een zangtekst bij het stuk, al wordt dat 
maar zelden uitgevoerd. We hoorden laatst ook al een discoversie van de “Böhmischer Traum”, maar 
dat is echt een kwestie van smaak (waarover, zoals bekend, niet valt te twisten). 
Norbert Gälle is oprichter en muzikaal leider van de “Scherzachtaler Blasmusik”, geboren in 1964 in 
Weingarten, Zuid-Duitsland, is muzikant en componist. Tussen 1995 en 2011 schreef hij 16 polka’s, 
marsen etc. Norbert Gälle leerde op zijn 13-de Tenorhoorn spelen. In 1989 richtte hij samen met zijn 
broer Anton de “Scherzachtaler Blasmusik” op. Norbert speelt in dat orkest dus de tenorhoorn.  
In 1995 schreef hij zijn eerste polka met de titel “Heimweh”. Norbert Gälle werd bekend door zijn 
compositie de “Böhmischer Traum” uit 1998. Gälle speelde o.a. bij Peter Schad, Robert Payer en vele 
andere Egerländer orkesten van naam. Vanzelf dat hij in het genre goed thuis is.       

Op de pupiter…       Böhmischer Traum 

                                                   Dirgelen Nuujts  

Het K&S Dirgelenfeest 2013... 
… zal gehouden worden op 25 augustus a.s.. In het bestuur kijken we ech-
ter ook al verder vooruit, naar ons 50-jarig jubileum in 2014. 
Daarom zullen we dit jaar in augustus alvast werken met een andere tent 
voor ons K&S Dirgelenfeest. Daarvoor hebben we de Dirgelen nauwkeurig 
opgemeten en met tentenverhuurders overlegd over de mogelijkheden. 
Voor de viering van ons 50-jarig bestaan in 2014 is voor het K&S Dirgelen-
feest zeker meer plaats nodig, gezien de uitgebreidere festiviteiten. We 
willen daarom dit jaar al “proefdraaien” voor het jubileumfeest. In een gro-
tere tent bestaan natuurlijk betere mogelijkheden qua indeling, maar ook 
voor het presenteren van reclames van onze gewaardeerde sponsoren. In 
de hogere nok van de tent is plaats voor het projectiescherm met een bea-
mer—presentatie. Zo kunnen we meer recht doen aan ons doel om kwali-
tatief hoogwaardige reclames te vertonen. De bredere tent geeft ook mo-
gelijkheden om naast de bühne nog ruimte in te richten. In de “oude” situ-
atie ging dat niet. De muzikanten op de hoeken van het podium stonden of 
zaten dicht onder het tentdoek. Dat gaat dus allemaal veranderen. We 
kunnen ook beter de weersinvloeden de baas. Barbecue en koffie/gebak/ 
broodjes bar kunnen worden ondergebracht in dezelfde ruimte en niet in 
een aparte tent ernaast. Dat alles levert meer comfort op, vooral ook voor 
de bezoekers, waarvan er in de nieuwe tent ook meer passen. In het pro-
gramma komt weer een optreden van de  Dirgelländer Muzikanten zelf. 
We hebben 4 orkesten gecontracteerd om het programma goed te vullen. 
Over de verdere invulling hoort u t.z.t. meer. Het K&S Dirgelenfeest groeit!  

Het Oktoberfest in Calella, Spanje ... 

Voor de derde keer gaan de Dirgelländer Muzikanten dit jaar naar het 
Oktoberfest in Calella. We zullen er verblijven van 28 september tot 5 ok-
tober in Hotel Kaktus Playa. Het eerste optreden in de grote tent op het 
strand staat gepland voor zaterdagavond 29 september a.s.. Zoals de vo-
rige keren beslist weer een groot spektakel. Vele fans hebben zich al ge-
meld om mee te reizen. De dubbeldeks bus is al bijna vol geboekt. Dege-
nen die op eigen gelegenheid, per vliegtuig of bus, zouden willen narei-
zen, kunnen niet meer in het zelfde hotel worden ondergebracht als de 

rest van de groep. De Dirgelländer Muzikanten hebben verder nog een 
optreden gepland op het plein bij de 
kerk en mogelijk ook weer in het cen-
trum van Calella. Er blijft dus veel vrije 
tijd over om zelf in te vullen. Met de 
goede infrastructuur onder handbereik 
is bijvoorbeeld Barcelona vlot en goed-
koop bereikbaar. Daar is natuurlijk 
meer dan genoeg te zien, denk alleen 
maar aan de Sagrada Familia, de ka-
thedraal van Gaudi en aan het fantasti-
sche zeeaquarium. En, natuurlijk is het 
oude stadscentrum ook een bezoek 
waard. Een stadswandeling over de 
Ramblas, bij schitterend weer, mag 
natuurlijk niet ontbreken. En dan zijn 
er nog mogelijkheden in de natuur in 
de buurt en de zigeunermarkt in Tor-
dera is ook een geschikt doel. 

 
Even onthouden: 

25 augustus 2013 

K&S DIRGELENFEEST 

In de feesttent 
in Calella in 2010  
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Een vreemde combinatie, deze titel, zult u misschien denken. Carnaval is 
natuurlijk al een tijdje achter de rug, maar we laten het hier toch nog even 
terugkomen. Onze zangeres Nelly en haar man Ton zijn door ‘t SOP, de So-
cieté Awt Prinse, uitgeroepen tot Bok en Geit. Een hele eer. En, zo te zien 
hebben ze er zelf ook van genoten. De relatie van de “zingende” Geit Nelly 

met de Dirgelländer Muzikanten is wel duidelijk, maar ook Bok Ton heeft 

zijn sporen bij de Dirgelländer Muzikanten al lang verdiend. Bij veel 
activiteiten is hij paraat met de camera en dat levert veel materiaal op 
dat we dan vaker weer in bijvoorbeeld Dirgelen Nuujts en op onze 
website kunnen gebruiken. Afgelopen augustus was Ton bijvoorbeeld 
bij de concertreis in Altenau in Beieren mee van de partij. Met de film-
camera van de LOS heeft hij toen een grote hoeveelheid beeldmateri-
aal opgenomen. Daarna was er nogal wat werk aan het selecteren en 
monteren, maar het is er nu toch van gekomen. Eind februari draaide 

de film over de Dirgelländer Muzikanten in het Ammertal in Bayern 
een poos op de LOS. Enthousiaste kijkers reageerden heel positief. 
Vooral de “Trachten optocht” maakte veel indruk. Dat was ter plaatse 
in Altenau al niet anders. Al die mensen die zich in dezelfde kleder-
dracht tooien, van jong tot oud, een indrukwekkend gezicht. Maar ook 

de mooie opnamen van bezienswaardigheden zijn prachtig. Ton heeft er ook 
nog bijpassend commentaar bij gemaakt. Goed werk, Ton!   
De DVD van de opnamen is voor € 5,= te bestellen bij de LOS.  
Zeer de moeite waard; en niet alleen voor de deelnemers aan deze mooie 
reis. Zie daar, de “vreemde”combinatie in de titel. 

Dirgelen Nuujts  
het nieuwsblad van de  

Dirgelländer Muzikanten  

verschijnt elk kwartaal 
voor de leden van  
“Vrienden van  
de Dirgelländer”. 

Tot slot nog. 
Het nieuwe verenigingsjaar van de Vrienden van de Dirgelländer is in-
middels al weer enkele maanden oud. We hebben de koppen al bij elkaar 
gestoken om na te denken over de invulling van de fanclubdag. Er zijn een 
aantal sterke ideeën voorbij gekomen. De komende tijd zullen we ze verder 
uitwerken. U kunt dit jaar zeker iets bijzonders van ons verwachten. Houdt u 
in elk geval de datum van de “Vriendendag” in het oog: 27 oktober 2013. 
In het volgende nummer van uw Dirgelen Nuujts kunt u er zeker over lezen. 
 

Enkele fans hadden er niet zelf aan gedacht om hun contributie voor 2013 
over te maken. De oproep daartoe leverde zelfs een groter bedrag op dan 
gedacht. De verklaring daarbij; “Dan hoeven jullie me voorlopig niet meer 
lastig te vallen voor de contributie”.  
 

Het volgende nummer van Dirgelen Nuujts verschijnt in juni 2013. 

Fine…           

De nieuwe CD van de Dirgelländer  Muzikanten ...  
U hebt er al enkele keren over gelezen maar het wordt steeds meer tast-
baar: het opnemen van de nieuwe CD. 
Tijdens de wekelijkse repetities zijn de geselecteerde stukken aangepakt en 
verfijnd. Nu loopt het studiowerk onder opnameleider Arno op den Camp. 
Het inspelen van de stukken verloopt voorspoedig. Als eerste kwamen de 
koperblazers en het slagwerk op de “band”. Dat lukte heel goed binnen de 
gereserveerde tijd: alhoewel het oor van ‘Meester Jan” niets ontgaat: de 
stemming van de instrumenten, tempo en ook foutjes. Het waren inspan-
nende sessies maar het is volbracht. Ook de nieuwe bas heeft zich goed be-

wezen; een goed merkbaar verschil. Vervolgens komen de 
klarinetten en de zangstemmen apart aan de beurt om te 
worden opgenomen. Er wordt door Jan en Arno gemixed en 
afgewerkt. Zo zijn we stapsgewijze de CD aan het opbouwen.  
En dan volgt natuurlijk nog de foto en het ontwerp van hoes-
je en bijpassende teksten ter gelegenheid van het jubileum.  
Voor de presentatie van dat alles plannen we een geschikt 
moment in ons jubileumjaar 2014; want de Dirgelländer Mu-
zikanten bestaan volgend jaar maar liefst 50 jaar! Er zijn 
maar weinig blaaskapellen die op een zo lange historie kun-
nen bogen, dus daar zijn we zelf best wel trots op. U hoort 
daar volgende keer meer over.  
Om het geheel af te kunnen maken willen we de CD een goe-
de naam geven. Dat hoort er nu eenmaal bij. Daar willen we 
ook onze achterban bij betrekken; dát hoort nu eenmaal bij 
de Dirgelländer Muzikanten. Daarom spelen we de vraag 
naar een mooie, passende naam voor onze CD door naar de 

leden en naar U, onze fans. Weet u een goede naam, stuur die dan per mail 
door naar Henk Stortelder: h.stortelder@home.nl. 
We kiezen uit de voorstellen en zullen de naamgever t.z.t bekendmaken. 
We verheugen ons al op uw reacties en wensen U veel inspiratie toe.   

Bok en geít… en de DVD van ‘t Ammertal 

Aan het werk in de studio 

Bok en Geit incognito 
Ton en Nelly 


