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Hier zijn Uw Dirgelländer Muzikanten weer met Dir-
gelen Nuujts nummer 39. Na de lange tijd van 
stilte is er nu weer wat leven in de brouwerij. 
We konden voor u optreden op ons Dirgelen-
feest en bij het Maaslandcentrum.  
Er klonken veel tevreden stemmen nu alles 
na zo’n lange tijd weer wat normaliseert. 
We wilden weer graag De stilte doorbreken...  

De agenda voor 2021 van de Dirgelländer Mu-
zikanten komt meer en meer op gang. Er wor-
den nu activiteiten aangekondigd en niet al-
leen maar afgezegd. 
Op de bühne... is er dit keer ook.  
We hebben voor u Nieuws van de kapel...  
In Omaggio... dit keer een opmerkelijke 
blaaskapel uit de regio! En ook een terugblik 
op het Dirgelenfeest...  
In Op de pupiter... ditmaal een bijzondere 
blaaskapel uit Tsjechië. Er is nieuws over het 
Steinder Oktoberfest..., en de Vriendendag... 
Verder is er info over onze Nieuwe muziek... 
en tips om die te beluisteren.  
In Wunderbar... radiopresentatie van uw  

Dirgelländer Muzikanten .  
En natuurlijk zijn de vaste rubrieken, zoals 
Agenda... en Staccato..., er ook. 
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 39 

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...  

... Bij de Dirgelländer Muzikanten doen zich enkele veranderingen voor.  
Met Wilmy Ceulen-Prikken hebben we een enthousiaste en ervaren zangeres 
in ons orkest. Haar man Edmond versterkt de geluidsgroep. 
Jack van Rossum moet wegens gezondheidsredenen helaas een time out ne-
men.  
Dirigent Wil de Bruin neemt de mannelijke  zangstem voorlopig voor zijn re-
kening. De zangnummers worden extra onder de loep genomen om routine op 
te bouwen. 
Op zijn wens speelt Karel Pantus weer op de bastuba. Robert Molemans 
neemt de tenorhoorn van hem over. 
  
We houden u op de hoogte. 
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Ommagio...  

Wunderbar ... 

... U kent het beslist allemaal wel. Wunderbar, het muziekprogramma op L1 
Radio van Rick Cremers. Op zaterdag wordt het uitgezonden van 16.00 tot 
19.00 uur en op woensdagavond vanaf 20.00 uur herhaald. 
Het laatste uur is het blaasmuziek uur. Een van de thema’s in dit onderdeel is 

blaasmuziek uit de regio. Met daarinaf en toe ook de  Dirgelländer Muzikanten . 
Zoals op zaterdag 10 juli j.l.: de polka Kamaradi Moji Mili van onze jubileum 
cd en op 11 september de polka Nechod K’nam.  
Toch leuk om dat weer eens op de radio te kunnen beluisteren.  
Zo ziet u maar weer; we zijn nog steeds aanwezig tot zelfs op L1 Radio.  

Blaaskapel 

De Beekdaeler Muzikanten 

... Voor de Beekdaeler Muzikanten. 
Dit orkest opende het Dirgelenfeest op 29 augustus. Jos en Marleen van 

onze eigen spelen Dirgelländer Muzikanten er bij. 

De ontstaansgeschiedenis van de Beekdaeler Muzikanten is wel opmerke-
lijk. Thuisland is Amstenrade. Bij gelegenheid van een 50-jarig huwelijk in 
2003 speelde een groepje oud-muzikanten, o.a. van de Harmonie der Ne-
derlanden, in verzorgingshuis Elvira-Leontine een serenade voor het 
bruidspaar. Dat viel zo in de smaak bij de bewoners én de muzikanten, dat 
besloten werd met een ensemble te starten, om in het verzorgingshuis bij 
diverse gelegenheden op te treden, als blaasorkest Elvira-Leontine; vaker 
afgekort als Elvirakapel. Door verdere ontwikkelingen volgden meer en 
meer optredens “buitenshuis”, tot zelfs in het kuuroord in Burtscheid in 
Aken (D). Ook de bezetting ontwikkelde zich verder. Het afgelopen jaar 

kon men nog een flügelhornist en een trompettist winnen voor 
het orkest. Daarmee zijn de Beekdaeler Muzikanten nu een 
blaaskapel met een volwaardige bezetting van twaalf muzikan-
ten. De nieuwe naam van de fusie-gemeente Beekdaelen uit 
2019, waartoe ook Amstenrade behoort, bracht ook de nieuwe 
naam van de kapel voort: de Beekdaeler Muzikanten. Het reper-
toire van de Beekdaeler is typische blaaskapellenmuziek met 
Egerländer en Böhmische werken; maar ook vlotte Mährische 
nummers komen op de pupiter. De geroutineerde muzikanten 
staan allemaal hun mannetje/vrouwtje zodat ook solisten ruim 
aan bod komen. Dat hebben we gezien en gehoord op het Dirgel-

lenfeest, met het bravourstuk “Zwei Lausbuben”. Men is steeds op zoek 
naar geschikte nieuwe  werken en volgt de ontwikkeling op dit vlak nauw-
gezet. Zo staan er ook populaire composities op het repertoire: walsen, 
tango’s en slows waarop zelfs gedanst kan worden. 
De muzikale leiding is in handen van Wim Hermans. 

De Dirgelländer Muzikanten op de Bühne … 
… Na een jaar van stilte zonder op-
tredens waren we in het afgelopen 
kwartaal toch weer enkele keren  
actief. 
... Op een regenachtige zondag 4 juli   

was onze kapel 
present in Re-
kem (B). Daar 
speelden we op 
een besloten 
feest. Voor de 
feesteling was 
het een verras-
sing: als cadeau 
een optreden 

van de Dirgellän-
der Muzikanten. 
Feesteling en 

bezoekers amuseerden zich goed 
met onze muziek bij fris en regen-
achtig weer, zeker met ons vrolijke 
open lucht optreden als tegenpool. 

... Op zondag 29 augustus stonden we 
op de bühne op ons eigen Dirgelen-
feest. De coronamaatregelen legden 
ons enige organisatorische extra taken 
op, maar die konden met hulp van de 
Vrienden goed uitvoeren. Het werd een 
geslaagd feest. Daarover elders meer. 
... Op zondag 19 september speelden 

de Dirgelländer Muzikanten buiten bij 
het Maaslandcentrum in Elsloo. Het was 
het derde optreden in de serie Dirgel-
länder Open Air. Dat optreden heeft 
een jaar op zich laten wachten door alle 
corona perikelen en de winterperiode. 
Nu waren we allemaal blij dat het er 
eindelijk van kon komen. Terras en 
grasveld voor het gebouw waren ge-
meubileerd voor de gasten. Gaande de 
middag werd het steeds drukker en er 
werden nog tafels en stoelen bijgezet. 
In het zonnetje konden we de vele be-
zoekers goed vermaken met onze mu-
ziek. Een leuke geslaagde middag! 

De Dirgelländer Muzikanten 

bij het Maaslandcentrum   

in Elsloo 
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Agenda 2021 
 

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

 D irgelen Nuujts   

Za.  2 okt. KBO Stein/Elsloo (besloten). 
Za 16 en Zo. 17 okt. 8ste Steinder Oktoberfest. 17 okt. 17.45 - 19.00 uur. 
Za. 30 okt. Kaulille (B) Edele Eedbroederschap St. Sebastianus (besloten!). 
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...  
... Dit keer weer een bijzondere blaaskapel: Šohajka. 
In het noorden van Moravië ligt de regio Podluzi, de kern van de volkscultuur 
van de streek en van de Tsjechische Republiek. Niet ver van Hodonin ligt de 
Mährische plaats Dolní Bojanovice die ca. 2000 inwoners telt. Zowaar vier 
ambitieuze blaasorkesten hebben er hun thuisbasis; toch wel heel bijzonder 
voor zo’n kleine plaats. De populairste kapel is Blaskapelle Šohajka.  
Blaskapelle Šohajka ziet zichzelf als actief onderdeel van de levendige volks-
cultuur. Bij grote, kleine festiviteiten en ook folklore-evenementen is de 
blaaskapel vanzelfsprekend aanwezig. Šohajka treedt op in de mooie, vrolijk 
gekleurde klederdracht van hun regio Podluzi. 
Blaskapelle Šohajka werd in 1982 door Vojtěch Ducháček  
opgericht. Hij is ook tot heden kapelmeester, artistiek leider  
en zanger. De zang speelt een belangrijke rol in hun muziek.  
De vrouwelijke artiesten van de kapel zijn, zijn vrouw  
Jožina Ducháčková, Renata Jedličková en Dita Bílíková.  
Twaalf instrumentalisten begeleiden de zangstemmen. 
Šohajka is neemt deel aan diverse blaasmuziekfestivals in  
Tsjechië en treedt ook zeer vaak op in het buitenland;  
met groot succes!  
In 2001 waren ze zelfs in Zwaag bij Hoorn in Noord Holland. 
Vele jaren al werkt Šohajka samen met de Tsjechische televisie en inmiddels 
zijn er al zo’n 15 CD’s en video’s uitgebracht. Op YouTube zijn diverse mu-
ziekfilmpjes te vinden van Blaskapelle Šohajka.  
Veel plezier met luisteren. 

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. Op zaterdag start de optocht om 16.00 uur vanaf de Havenstraat. 
Het feest vindt plaats in de sporthal van Merode. Het programma nemen we 
grotendeels over van vorig jaar; maar met Spik en Span als aanvulling op za-
terdag en Marjolein Heijltjes als wijziging op zondag. 
Op zaterdagavond, na de optocht (ca. 18.00 uur), start een daverende  
Oktoberfest Party ohne Ende met Zugabe, Anna und Brigitta, Spik en Span  
en DJ Luc; tot 0.00 uur 
Op zondag de Oktoberfestmittag vanaf 12.45 uur Marjolein Heijltes, Anna und 
Brigitta, blaasensemble Stolz ohne Holz, de Steirische Harmonika Freunde 

en uw eigen Dirgelländer Muzikanten .  
De kaartverkoop voor de zaterdag loopt via Facebookpagina Steinder  
Oktoberfest en bij Jan Smeets en Nick Snackers.  
Kaarten voor de zondag zijn verkrijgbaar op diverse adressen.  
 

We gaan er een daverend feest van maken!! 
 

Tot ziens op 16 en/of 17 oktober.  
 

Met WeissBlaue Grüsse,               Het Oktoberfestcomité. 

 Dit jaar  

Steinder Oktoberfest  

op 16 en 17 oktober. 

Nieuwe muziek… 
...Dat is in de corona-tijd een hele lijst geworden. De  laatste aanwinst is het 
werk “Hubertus Marsch” van Gerrit Dieteren, destijds leider van de Riestelän-
der. 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 musi-
ceren. Hopelijk geven ons de versoepelde corona maatregelen extra “lucht”. 
Tot binnenkort. 

Blaskapelle Šohajka 
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Samenstelling  

Dirgelen Nuujts:  

Peter Notten 

Henk Stortelder 

Staccato... 
Enkele optredens zijn afgelast vanwege het coronavirus. 

We zijn nu echter actief en proberen vooruit te kijken en te plannen.  

Onze muziekcommissie heeft weer diverse nieuwe werken geselecteerd. 

Ons Dirgelenfeest zondagmiddag 29 augustus was een succes. 

Het derde Open Air optreden speelden we bij het Maaslandcentrum in Elsloo. 

Het 8ste Steinder Oktoberfest vindt plaats op zaterdag 16 en zondag  
    17 oktober 2021. Het programma van beide dagen is 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. 
We repeteren stevig om het zangrepertoire te kunnen oefenen. 

Bezoekt u ook eens onze website en de facebookpagina. 

Fine… 
... Het normale leven keert met horten en stoten al meer en meer terug.  
We hopen in de loop van 2021 onze agenda te kunnen uitvoeren. 
 

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

...Dirgelenfeest… 

... Dat hebben we, na een jaar onderbreking, kunnen houden in de zaal van 
brasserie Merode. Op een laat moment moesten de Eiserbach Muzikanten uit 
Bocholtz afzeggen maar in de Beekdaeler Muzikanten hebben we een waardige 
vervanger gevonden. Zij openden ons programma, gevolgd door de Original 
Dorfmusikanten Pittem (B). Deze blaaskapel had er een busreis van zo’n drie 
uur voor over om bij ons te kunnen spelen. Over hart voor de muziek gespro-

ken. Uw Dirgelländer Muzikanten sloten het muziekspektakel af.  
Het was voor iedereen wel wennen aan de toegangscheck die door de corona-
regels is voorgeschreven, maar iedereen begrijpt dat dit  belangrijk is voor de 
veiligheid van alle bezoekers. Dat lukte prima met de hulp van het bestuur van 
de Vrienden van de Dirgelländer. 
De gezelligheid was haast als vanouds. Alleen jammer dat het weer niet mee-
werkte en het buitenterrein daardoor maar zeer beperkt bruikbaar was. Toch 
kijken we terug op een fijne middag met gezelligheid en fijne muziek als stre-
ling voor het oor. Maar ook met lekkere ambachtelijke vlaaien, deels van onze 
eigen banketbakker Edmond (echtgenoot van zangeres Wilmy), als streling van 
de smaakpapillen. Volgend jaar weer?? Ja, natuurlijk!! 

  

 Op 29 augustus  hielden de 

Dirgelländer  Muzikanten 

weer het traditionele 

Dirgelenfeest. 

Advertentiepagina’s… 
... Op de volgende pagina’s vindt u de advertenties van onze sponsoren.  
Met hun bijdragen steunen ze onze blaaskapel en dit informatieblad. 
Naast bekende bedrijven uit de vorige jaren ziet u ook 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. De Vriendendag 2021 staat gepland op zondag 14 
november a.s.. We ontmoeten elkaar dan in de feestzaal van brasserie Mero-
de. Wat het programma betreft: Het wordt een heerlijke muzikale (dans-) mid-
dag met Golden Oldies muziek van de dj van de Golden Oldies avonden bij de 
Café Ponderosa in Kotem (B). 

En zoals altijd zullen uw Dirgelländer Muzikanten speciaal voor u, onze fans, 
een uur zullen spelen op de fanclubdag.  
Verdere informatie zal nog rechtstreeks aan de Vrienden worden gemaild. 

Rabo Club Support... 
... De jaarlijkse bekende, sympathieke sponsoractie van de Rabobank staat 

ook weer voor de deur. U kunt daarbij uw Dirgelländer Muzikanten weer steu-
nen met uw stemmen. Meer informatie over de stemronde volgt zo spoedig 
mogelijk. 
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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 


