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Uw Dirgelländer Muzikanten presenteren u Dirgelen 
Nuujts nummer 38. Iedereen is hopelijk nog in 
goede gezondheid. Een lange tijd was het erg 
stil. Geen repetities, geen optredens. Daar is 
nu gelukkig verandering in gekomen. Sinds 
27 mei is er weer leven in de brouwerij. We 
mogen weer repeteren en optreden voor u.  
Een hele verademing na zo’n lange tijd. 
We wilden weer graag De stilte doorbreken...  

De Agenda... voor 2021 van de Dirgelländer 

Muzikanten komt weer meer en meer op 
gang. Er worden weer activiteiten  
aangekondigd en niet alleen maar afgezegd. 
Op de bühne... is er dit keer nog niet.  
We hebben voor u Nieuws van de kapel... In 
Solo voor... stelt W ilmy, onze nieuwe 
zangeres, zich aan u voor. In Omaggio... dit 
keer een opmerkelijke blaaskapel! En ook 
nieuws over het Dirgelenfeest... In Op de pu-
piter... ditmaal een bijzondere musicus 
en een muziekstuk van zijn hand. Er is 
nieuws over het Steinder Oktoberfest..., en 
de Vriendendag... Verder is er weer info over 
onze Nieuwe muziek... en tips om die te be-
luisteren. 
En de vaste rubrieken, zoals Agenda... 
en Staccato..., zijn er uiteraard ook weer. 
We wensen u weer veel lees- en kijkplezier!  
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Het bestuur van de 

  “Vrienden van de  

      Dirgelländer”  
 

Jan Smeets  
046-4336323  
E. jansmeets54@hotmail.com 
 

Harrie Stijnen  
046-4332828  
E. hariestijnen@gmail.com 

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. 

De opmaat ...  van Nummer 38 

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. 06-57342358  
 

E mail: 
henk.stortelder1@gmail.com 
        ………… 
 

Repetitor: Wil de Bruin 
        ………… 
 

Rabobank:  
IBAN: NL98RABO0149252870   

Nieuws van de kapel...  
... De coronatijd hield ons orkest van de bühne. Met “huiswerk” van onze diri-

gent hebben we de muziekkwaliteit bij de Dirgelländer Muzikanten hoog willen 
houden. Ook aan de nieuwe stukken hebben de muzikanten thuis  
gewerkt.  
U ziet, niet alles heeft stil gestaan, ook al konden we niet samen repeteren.  
We hebben weer een enthousiaste en ervaren zangeres in ons orkest.   
Wilmy Ceulen-Prikken zal  de vrouwelijke  zangstem voor haar rekening  
nemen. Zij stelt zich verderop in dit blad aan u voor. 
Voor en na zullen de titels met zang in het orkest ingestudeerd worden. 
We hopen gauw weer compleet voor de dag te kunnen komen. 
We houden u op de hoogte. 
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Ommagio...  

Solo voor ... 
... Wilmy Ceulen-Prikken, onze nieuwe zangeres. Na het afscheid van Nelly 
zijn we allemaal naarstig op zoek gegaan naar een nieuwe zangeres. We 
wisten dat dat niet eenvoudig zou zijn, maar toen dook de naam van Wilmy 
op. We prijzen ons gelukkig met een ervaren zangeres en een enthousiast 
lid. 
“Vanaf juli vorig jaar heb ik al wel meegezongen, maar nu vanaf 1 april ben 

ik officieel lid van de Dirgelländer Muzikanten  En, daar ben ik maar wat blij 

mee. Mijn motto luidt “zingen is gezond’ en ik doe het ook ontzettend 
graag. Als verenigingsmens geniet ik ervan me samen met anderen muzi-
kaal te ontspannen. Mijn man Edmond en ik wonen al tientallen jaren in 
Herderen-Riemst in België en we zijn de trotse ouders van een volwassen 
dochter en zoon, die ook steeds achter onze muzikale activiteiten hebben 
gestaan.  
Mij is het zingen in feite met de paplepel ingegoten. Ik zing al mijn hele le-
ven lang. Eerst in het kinderkoor op de lagere school in Heer (Maastricht), 
mijn geboorteplaats. Daarna in het Jongerenkoor in Heer, verder bij de  
Zingende Pôtsvrouwe/Gezèlle vaan de Zaank in Maastricht. Lange tijd was 
ik lid van Koninklijk St. Caeciliakoor Heer en nu precies twintig jaar van het 
Gemengd Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia Sint Pieter op de Berg 
(Maastricht). Tot een jaar geleden samen met Edmond, mijn man, die 
sindsdien zijn zangkunst  ten dienste stelt aan de zanggroep  
Die Moselsänger uit Schin op Geul.  
Regelmatig zing ik bij kerkelijke gelegenheden het Ave Maria, waarbij ik als 
sopraan het best tot mijn recht kom. 
Ik kan niet beschrijven hoe blij ik ben om nu eindelijk echt van start te  

kunnen gaan bij de Dirgelländer Muzikanten . Sinds de noodgedwongen coro-

nastop heb ik niet stilgezeten, maar ik heb me in die periode de teksten en 
de muziek eigen kunnen maken. Nu ben ik er helemaal klaar voor, heerlijk. 
Hopelijk mag ik jullie snel muzikaal begroeten”. 

Stolz ohne Holz 

Blaasorkest zonder hout?? 

... Voor Stolz ohne Holz. Een opmerkelijke naam voor een  blaasensemble, 
die zeker enige uitleg behoeft. 
De acht koperblazers en een slagwerker zijn er trots op dat ze zonder hout 
muziek maken. Dat slaat niet op de dikke boomstammen van de foto, 
maar het betekent zonder de houtblaasinstrumenten es- en bes-klarinet 
die normaliter traditioneel bij een blaaskapel horen. 
Over klarinetten worden wel eens grapjes gemaakt terwijl het toch echt 
mooie instrumenten zijn...als ze goed gepoetst zijn... 
Wat is het verschil tussen en es-klarinet (kort) en een bes-klarinet? 
Een bes-klarinet brandt langer. 
Bij fanfares ontbreken de houtblaasinstrumenten ook. 

Er zijn de laatste jaren meer en meer succesvolle kleine  
ensembles ontstaan op basis van uitsluitend koperinstrumenten. 
Zoals de Oostenrijkse formaties Vierra Blech, Blechlawine,  
da Blechhauf’n en eine kleine Dorfmusik of Wüdara Musi en 
Blechverrückt uit Bayern. Vaker zijn het eerder plaatselijk  
bekende groepen in Zuid-Duitsland, Oostenrijk of Tsjechië. 
Musiceren met een dergelijke kleine bezetting stelt hoge eisen 
aan de muzikanten. 
De leden van Stolz ohne Holz komen uit Bocholtz en omgeving 
en vinden hun oorsprong in de Koninklijke Harmonie van  
Bocholtz en in de blaaskapel de Eiserbach Muzikanten.  
In deze orkesten spelen overigens wel klarinetten. 

Ze zijn al actief sinds eind 2012 n.a.v. een bezoek aan het bekende  
festival Woodstock der Blasmusik. Daar speelden ze spontaan in de tent en 
dat trok natuurlijk veel enthousiast publiek. De mannen van Vierra Blech 
en van Blechhauf’n die er ook waren, kwamen erbij en zo werd samen  
gespeeld. Daarmee is eigenlijk ook het startschot gegeven van  
Stolz ohne Holz. De bezoeken aan Woodstock der Blasmusik gaan nog 
jaarlijks door met een groeiende groep medereizigers. In 2015 speelden ze 
in de toenmalige zeskoppige bezetting op ons Dirgelenfeest. 

Wilmy Ceulen-Prikken 

onze nieuwe zangeres 
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Agenda 2021 
 

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

 D irgelen Nuujts   

Zo. 11 juli   Open Air optreden Maaslandcentrum Elsloo. 15.00 - 16.30 uur. 
Zo. 29 aug. Dirgelenfeest (info volgt). 
Zo.   2 okt. KBO Stein/Elsloo (OV en besloten). 
Za 16 en Zo. 17 okt. 8ste Steinder Oktoberfest. 
Za. 30 okt. Kaulille (B) Edele Eedbroederschap St. Sebastianus. (besloten!). 
Zo.   6 nov. WZC De Wilgenhof Bunde. 14.30 - 16.00 uur. 
Zo. 14 nov. Vriendendag Brasserie Merode. Nadere info volgt. 

Dirgelen Nuujts  
het nieuwsblad van de  

Dirgelländer Muzikanten  

verschijnt elk kwartaal 
voor de leden van  
“Vrienden van  

de Dirgelländer”. 

Op de pupiter...  
... In de vorige uitgave schreven we over Erwin Zsaitsits, componist en  
arrangeur. Erwin werkt samen met Franz Meierhofer, eveneens componist en  
tekstschrijver. En dat met veel ijver! Hij schreef ca. 170 muziekstukken en 
teksten, marsen, polka’s, walsen, Jodler und Weisen. De laatste zijn  
voornamelijk volksmuziekstukken. Zelf speelt hij Flügelhorn en is van kinds 
af aan bij de blaasmuziek in zijn streek en geboortedorp in de Oostenrijkse 
Steiermark betrokken. Hij is een veel onderscheiden musicus en voorvechter 
van de volkstradities. Jarenlang was hij dirigent van de muziekkapel van zijn 
dorp St. Kathrein in de Steiermark in Oostenrijk en nu ook ere-dirigent. 
Zijn bijzondere muzikale begaafdheid heeft vele vruchten gedragen. In 2020 
produceerde hij 27 werken en in 2021 al weer 14 stuks!  
In samenwerking met andere componisten en arrangeurs zijn vele mooie 
composities ontstaan. En ook de nodige geluidsdragers. De laatste CD van 
Franz Mayerhofer is getiteld Lebensglück mit Blasmusik. 
Één van zijn composities is de polka Traum einer Marketenderin die nu in het 

repertoire van de Dirgelländer Muzikanten wordt opgenomen.  
Franz Meierhofer zelf schreef daarover dat hij bij feesten vaak schutterijen 
zag opmarcheren met aan de kop van de stoet de marketentsters, net zoals 
dat ook in onze contreien gebruikelijk is. Dat bracht hem op het idee voor 
deze titel die hij samen met Erwin Zsaitsits componeerde. De tekst is van 
Sven Landen. Het stuk begint met een korte cadens voor Tenorhorn en 
Flügelhorn en gaat dan vlot verder; eerder ontleend aan Mährische klanken. 

Steinder Oktoberfest 16 en 17 oktober ... 
... We hebben goede hoop dat we dit jaar weer een compleet en gezellig feest 
kunnen houden (wanneer de maatregelen het toelaten), en wel op 16 en 17 
oktober. Het programma nemen we over van vorig jaar.  
Het feest vindt plaats in de sporthal van Merode. Op zaterdagavond, na de op-
tocht, een daverende Oktoberfest Party ohne Ende met Zugabe, Anna und Bri-
gitta en DJ Luc.  
Op zondag de Oktoberfestmittag met Nelly Sander, Anna und Brigitta  
blaasensemble Stolz ohne Holz, de Steierische Harmonika Freunde 

en uw Dirgelländer Muzikanten .  
Voor de zaterdag is de kaartverkoop al 15 juni gestart via Facebookpagina 
Steinder Oktoberfest. Kaarten voor de zondag zijn vanaf 2 augustus ver-
krijgbaar op diverse adressen. Info volgt. 
We gaan er een daverend feest van maken!! 
 

Tot ziens.  
 

Met Weiss-Blaue Grüsse,               Het Oktoberfestcomité. 

 Dit jaar  

Steinder Oktoberfest  

op 16 en 17 oktober. 

Nieuwe muziek… 
...Dat is in de corona-tijd een hele lijst geworden. In de stille maanden heeft 
iedereen thuis aan de stukken kunnen werken. Na de thuisstudie was ieder-
een toch wel erg benieuwd hoe het in het hele orkest zou klinken. De nieuwe 
muziek die de muziekcommissie heeft uitgekozen, hebben we nu op de  
repetities kunnen uitproberen. Zoals het werk “Traum einer Marketenderin”. 
U kunt dat binnenkort zelf beoordelen tijdens onze optredens. Wij, van onze 
kant, verheugen ons er in ieder geval op weer voor u te kunnen musiceren. 
Laten we er samen weer een mooie periode van maken. 
Tot binnenkort. 

Franz Meierhofer 

componist 
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Samenstelling  

Dirgelen Nuujts:  

Peter Notten 

Henk Stortelder 

De stilte doorbroken... 
... Met het plan om in de open lucht, gewoon vrij toegankelijk en natuurlijk 
corona-proof, op te treden zullen we ook het derde optreden ten uitvoer kun-
nen brengen. Op een veilige manier voor zowel orkest als publiek.   
Dit optreden in het kader van Dirgelländer Open Air zal op 11 juli 2021 de der-
de happening in deze reeks worden gespeeld bij het Maaslandcentrum in 
Elsloo. Daar hebben we in de vrije ruimte een plaats gevonden voor u, ons 
publiek en ons orkest. Een ding is wel zeker; publiek en wij zelf zullen genie-
ten na zo’n lange tijd van stilte.  
We starten om 15.00 uur en sluiten om 16.30 uur af. 
Ruimschoots op tijd voor de voetballiefhebbers die ‘s avonds de finale van het 
EK voetbal 2021 willen bekijken.  
Komt u ook naar het Maaslandcentrum in Elsloo op zondag 11 juli! 
Tot dan! 

Staccato... 
Diverse evenementen zijn afgelast vanwege het coronavirus. 

We proberen echter weer vooruit te kijken en te plannen.  

Onder de titel Dirgelländer Open Air laten we van ons horen op buitenlocaties. 
    We speelden al bij Brasserie Merode en bij WZC De Moutheuvel.  
Op 11 juli spelen we een derde Dirgelländer Open Air optreden voor u. 

Onze muziekcommissie heeft weer een aantal nieuwe werken geselecteerd. 

Ons Dirgelenfeest 2021 staat gepland op zondagmiddag 29 augustus. 

Het 8ste Steinder Oktoberfest vindt plaats op zaterdag 16 en zondag  
    17 oktober 2021. Het programma van beide dagen is al rond. 
Op zondag 14 november zal de Vriendendag worden gehouden. Info volgt. 

Dit jaar wordt geen contributie geheven voor de Vrienden van de Dirgelländer. 

Er is een nieuwe zangeres bij de Dirgelländer Muzikanten (Zie elders). 

We repeteren stevig om het zangrepertoire te kunnen oefenen. 
Kijkt u ook eens op onze website en op de facebookpagina. 

Fine… 
... Het coronavirus is op zijn retour.  
De repetities zijn weer begonnen sinds 27 mei. 
We durven vooruit te kijken en te plannen. 
We hopen in de loop van 2021 weer onze gewone draad te kunnen oppakken.  
 

Houdt u onze media in de gaten voor alle actuele info! 
Het volgende Dirgelen Nuujts verschijnt eind september! 

...Dirgelenfeest… 
... Dat kunnen we dit jaar waarschijnlijk weer houden, en wel op zondag 29 
augustus a.s. in de feestzaal van brasserie Merode. We willen u graag weer en-
kele puike orkesten presenteren en er ook weer een lekkere gezellige middag 
van maken. De Eiserbach Muzikanten uit Bocholtz zullen de opening spelen, 

gevolgd door de Original Dorfmusikanten Pittem (B). Uw Dirgelländer Muzikan-
ten sluiten het muziekspektakel af. Naast gezelligheid is er ook voor lekkers ge-
zorgd: heerlijke ambachtelijke vlaai voor bij de koffie en barbecue voor de har-
tige trek. En natuurlijk houden we ook weer onze traditionele tombola met leu-
ke prijzen en prijsjes. U komt toch zeker ook! De zaal is open vanaf 12.45 uur. 

  

 Op 29 augustus houden de 

Dirgelländer  Muzikanten 

weer het  

Dirgelenfeest. 

Advertentiepagina’s… 
... Op de volgende pagina’s vindt u weer de advertenties van onze sponsoren. 
Met hun bijdragen steunen ze onze blaaskapel en dit informatieblad. 
Naast bekende bedrijven uit de vorige jaren ziet u weer nieuwe bedrijven die 
deelnemen. Dat geeft ons in ieder geval een goed gevoel.  
Wellicht denkt u aan hen bij uw voorgenomen aankopen.  

Vriendendag… 
... Het bestuur van onze fanclub Vrienden van de Dirgelländer heeft de blik ook 
alweer naar voren gericht. Er is een datum vastgesteld voor de Vriendendag 
2021; en wel op zondag 14 november. We ontmoeten elkaar dan bij brasserie 
Merode. Wat het programma betreft zal nog nadere informatie volgen. 

Zeker is wel dat uw Dirgelländer Muzikanten speciaal voor u, onze fans, een uur 
zullen spelen op de fanclubdag. 
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De sponsoren van het Dirgelen Nuujts... 

 

Ontdek, beleef, 

en geniet bij 

Brasserie La Piazza 

In Aelse 
  Dor. Verschureplein 17 

Elsloo 

 

085-8772998 
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In elke woning 

bloemen van de Koning 
 

          Valderstraat 36  

           6171 EM Stein 

          tel. 046-4331431 

 
Wij danken onze sponsoren van harte voor hun 
steun aan onze vereniging. 

Kiest u bij uw aankopen bij voorkeur onze  

sponsoren.      

 

Merodestraat 31 

6171 XM Stein 

Nederland 

T 046-4339131 

www.partyservice-merode.nl 

Café restaurant catering buffetten  

bbq vergaderingen koffietafels 


