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Uw Dirgelländer Muzikanten presenteren u Dirgelen 
Nuujts nummer 40. Een heuglijk feit, want we ma-
ken daarmee het 10de jaar vol. 
In het afgelopen kwartaal konden we  voor u 
optreden op ons 8ste Steinder Oktoberfest en 
de Vriendendag.  Er klonken weer veel tevre-
den geluiden; iedereen snakt toch naar wat 
leven in de brouwerij. Dat is natuurlijk ook zo 
voor ons, de muzikanten en de geluidsploeg 

van de  Dirgelländer Muzikanten. 
We wilden weer graag in de WZC’s kunnen 
optreden, maar dat laten de regels helaas 
nog niet toe.   
Dit keer helaas ook Droevig nieuws van de 

kapel... De agenda voor 2021 van de Dirgel-

länder Muzikanten is nu afgewerkt. De winter-
periode is meestal rustig en dé tijd voor het 
instuderen van nieuwe composities. 
Verder Op de bühne.... In Omaggio... een 
opmerkelijke blaaskapel uit de regio! In Op 
de pupiter... een bijzonder blazers- 
ensemble uit Oostenrijk. Een oproep voor be-
taling van de Contributie,,,We kijken terug op 
het 8ste Steinder Oktoberfest..., en de Vrien-

dendag... 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 40 

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   

Droevig nieuws van de kapel...  
... Op 21 oktober j.l. is onze zanger en frontman Jack van Rossum overleden.  
Helaas heeft hij zijn ziekte niet kunnen overwinnen. 

Bij de optredens spelen de Dirgelländer Muzikanten een  
uitgekozen stuk, als eerbetoon aan Jack.  
Aan onze banner is een rouwlint bevestigd. 
Jack heeft zich bovenmatig ingezet voor ons orkest.  
Hij was als zanger actief sinds 2008. Naast zijn muzikale 
rol van zanger was hij vele jaren een zeer stipte penning-
meester en lid van het bestuur. 
Met zijn nimmer aflatende energie kon hij voor ons diverse 
sponsoren werven. Zijn trots was de gezonde financiële 
status van onze vereniging. 
We zullen onze muzikale kameraad missen. 
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Ommagio...  

Nieuwe muziek… 
...in de wintertijd zijn er minder optredens en dan is het ook de uitgelezen 
tijd om nieuwe werken in te studeren. De muziekcommissie speurt vooraf 

naar geschikt repertoire. Wij, muzikanten van de Dirgelländer Muzikanten ver-
heugen ons er in ieder geval op weer met nieuwe werken te kunnen musice-
ren. En, natuurlijk ook om die voor u te kunnen spelen. 
Hopelijk tot binnenkort, met nieuwe interessante muziek. 

Blaaskapel 

De Mährländer 

... Dit keer voor de Mährländer, een “jonge” kapel die is opgericht in 2016. 
Het initiatief lag bij Nol Palmen, Frank van den Heuvel en Maurice Hennis-
sen. Deze drie volbloed muzikanten hebben al lang hun sporen verdiend in 
de blaasmuziek en bij alle drie ligt het hart bij de blaaskapellenmuziek. Na 
eerdere ideeën werd dan uiteindelijk in 2016 de stap genomen en de oprich-
ting van het orkest concreet gemaakt met het werven van ervaren muzikan-
ten. Het streven is om hoogwaardig te musiceren met een zorgvuldig  
samengesteld gevarieerd programma dat het publiek aanspreekt, maar ook 
voor de muzikanten aangenaam is om te spelen. Het orkest richt zich vooral 
op betere Mährische muziek, maar ook Böhmische en modernere nummers 
staan op het repertoire; “gewoon omdat daar zoveel moois bij zit dat het 

programma kan verrijken. We houden ook steeds rekening 
met het specifieke karakter van het evenement waar we op-
treden en we letten op de voorkeur van het publiek. Een 
optreden is dan pas geslaagd als iedereen een geweldige 
beleving heeft gehad en er nog lang aan terugdenkt”, aldus 
Maurice. 
De Mährländer speelden al op ons Dirgelenfeest in 2017. 
De muzikale leiding is in handen van klarinettist  
Dennis Lebens die beroepsmatig actief is in de muziek.  
Eric Bresser is naast klarinettist ook de spreekstalmeester 
bij de optredens. 
U leest hier bekende namen. Eric Bresser is onze  
es-klarinettist. Ook Nol Palmen, Dennis Lebens en Bert 

Kamps hebben vaker meegespeeld met de Dirgelländer Muzi-
kanten en Maurice Hennissen sprong onlangs bij de Vriendendag nog in op de 
tenorpartij. Onze dirigent Wil de Bruin speelt flügelhorn bij de Mährländer. 
Al met al wordt daarmee de relatie tussen de twee orkesten wel verduide-
lijkt. Nol geeft als volgt treffend weer: ”Een keuze voor de Mährländer bete-
kent zondermeer een hoog muzikaal niveau, goed in het gehoor liggende 
muziek en een kapel met een vlotte uitstraling op de bühne”.  

De Dirgelländer Muzikanten op de Bühne … 
… Ondanks de corona-perikelen wa-
ren we in het afgelopen kwartaal toch 
weer enkele keren actief. 
... Op zondag 2 oktober waren we te 
gast bij de KBO Stein-Elsloo en luis-
terden de jaarlijkse barbecue-middag 
op voor de gasten, in de sporthal van 
Merode. Men liet zich de lekkernijen 
van de grill goed smaken en genoot 

ondertussen 
van onze vro-
lijke klanken. 
...Op zondag 
17 oktober 
speelden  we 
op ons 8ste 
Steinder Ok-
toberfest ; 
een geslaagd 
feest. Daar-
over elders 
meer. 

.. Op zaterdag 30  oktober was 
onze kapel present in Kaulille (B). 
Daar speelden we op een beslo-
ten jubileumfeest van de  

Edele Eedbroederschap van de Sou-
vereine Orde van de Rode Leeuw van 
Limburg en de Heilige Sint Sebastianus. 
Een hele mond vol, maar kort gezegd 
voor bestuurders uit de schutterswereld 
uit Nederland, België en Duitsland. De 
bezoekers genoten van ons vier uur 
durende optreden. Geen wonder ook na 
zo’n lange stilte, ook voor de schutters 
die het dit jaar zonder feesten moesten 
doen. Speciaal voor deze bijeenkomst 
speelden we deels het klaroenstuk 
“Esprit”, bekend van de radioverslagen 
van het OLS, meteen gevolgd door de 
Festwies polka. 
... Op zondag 14 november werd in de 
zaal van brasserie Merode de Vrienden-

dag gehouden. De Dirgelländer Muzi-
kanten speelden traditiegetrouw voor de 
grote groep fans. Niet eerder waren er 
zo veel aanmeldingen voor de Vrien-
dendag. We konden de enthousiaste 
fans goed vermaken met onze muziek. 
Alom klonk het: een leuke, geslaagde 
middag! Met dank aan het bestuur van 
de Vrienden van de Dirgelländer. 

De Dirgelländer Muzikanten 

bij de KBO in sporthal Merode   
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Agenda 2022 
 

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

 D irgelen Nuujts   

16 jan. Nieuwjaarsbijeenkomst Brasserie Merode vanaf 13.30 uur. 
28 aug. Dirgelenfeest, Brasserie Merode (info volgt). 
15 en 16 okt. 9de Steinder Oktoberfest, sporthal Merode (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 Viera Blech uit Tirol. Viera Blech werd in 2004 opgericht als  
kwartet; vandaar ook de naam Viera, Tirools voor vier. Intussen bestaat de 
formatie uit zeven topmusici, zes koperblazers en een slagwerker. Allen heb-
ben een muziekstudie afgerond en werken professioneel internationaal als  
muziekleraar, muziekpedagoog of zelfstandig artiest.  
De groep staat onder leiding van mede-oprichter Martin Scharnagl. Met talrij-
ke eigen composities en arrangementen heeft hij het orkest een onmiskenba-
re eigen stijl gegeven. Daarbij maken ze blaasmuziek op het hoogste niveau, 
stijlvast in alle genres en met een hoge amusementsfactor. 
De laatste jaren heeft de formatie door creativiteit en veelzijdig-
heid, door diverse optredens in heel Europa, naam gemaakt in de 
blaasmuziekwereld. Zeker met grote hits als “Von Freund zu 
Freund”, “Augenblicke”, “Euphoria” of “Düsco Hüt”. 

Op 6 september 2015 speelden de Dirgelländer Muzikanten op uit-
nodiging van de Böhmerwaldkapel in Partij-Wittem. De sterren 
van dit muziekfestijn waren toen de 7 musici van Viera Blech. 
Vlak voor hun optreden wilden ze, hongerig na de lange autoreis, 
kiezen uit het voor hen onbegrijpelijke aanbod van de mobiele 
frituur die voor de zaal stond. Met enige vertaalhulp konden ze 
toch een smakelijke keuze maken. Even later gingen ze met een volle maag 
(!) de bühne op voor hun fantastische en humoristische optreden.  
Inmiddels zijn er al acht succesvolle CD’s uitgebracht door de groep. Door 
samenwerking met Musikverlag Rundel is veel muziek van Viera Blech uitge-
bracht en duizenden muziekverenigingen spelen deze werken inmiddels ook. 

De Dirgelländer Muzikanten spelen graag “Von Freund zu Freund”.  
Viera Blech hoort tot de bekendste en interessantste blaasmuziekgroepen, 
met jaarlijks zo’n 50 optredens in heel Europa, naast radio- en tv-optredens. 
Muziekpers en het publiek uiten zich lovend: “Virtuoos en sympathiek”,  
“Ze ontkrachten alle vooroordelen over blaasmuziek”. 
De musici van Viera Blech hebben met frisse ideeën en composities de  
ontwikkelingen in de blaasmuziekwereld in de laatste jaren zeker beïnvloed. 
Kijk maar eens op de internetpagina van Viera Blech. U vindt er diverse  
voorbeelden van hun muziek en optredens. 

Steinder Oktoberfest 16 en 17 oktober ... 
... Met een mooie optocht, een daverende Oktoberfest Party ohne Ende op za-
terdag en een mooie Oktoberfestmittag op de zondagmiddag kijken we terug 
op een geslaagd 8ste Steinder Oktoberfest. Wat heeft iedereen hier weer naar 
verlangd. Het comité wil graag aan onze sponsoren en vrijwillige helpers haar 
grote dank uitspreken. Het feest kon dankzij hun gaven en inzet vlekkeloos 
verlopen. Van bouwen van de optochtwagens tot toegangscheck bij de  
entree; alles is goed gegaan. 
Voor het nieuwe jaar is het comité alweer gestart met het samenstellen 
van het programma. U hoort er binnenkort meer van. 
 

Met WeissBlaue Grüsse,               Het Oktoberfestcomité. 

 Volgend  jaar 2022 

Steinder Oktoberfest  

op 15en 16 oktober. 

Viera Blech 

Niet 4 maar 7 muzikanten 

Contributie Vrienden van de Dirgelländer...  
... Het nieuwe verenigingsjaar staat weer voor de deur. Maakt u a.u.b. uw 
contributie voor 2022, à € 10,= per persoon, over op het IBAN nummer  
NL08 RABO 0334 2807 29 t.n.v. Stichting Vrienden van de Dirgelländer . 
We gaan er samen weer een mooi verenigingsjaar van maken. 
Alvast onze dank voor uw tijdige betaling. 
Het bestuur van de Vrienden van de Dirgelländer. 
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Samenstelling  

Dirgelen Nuujts:  

Peter Notten 

Henk Stortelder 

Staccato... 
Deze herfst hebben we enkele activiteiten kunnen houden. 

Het 8ste Steinder Oktoberfest en de Vriendendag waren mooie feesten.  

Ook een mooi optreden voor de schutters in Kaulille kon doorgaan. 

Er zijn nieuwe foto’s gemaakt van onze groep. 

Die kunt u binnenkort op de website terugvinden. 

Onze muziekcommissie heeft weer diverse nieuwe werken geselecteerd. 

De winterperiode is bij uitstek de tijd om nieuwe muziek in te studeren. 

In het nieuwe jaar hopen we die voor u te kunnen spelen. 

Onze agenda is tot nu nog tamelijk leeg. 

We zullen alle mogelijkheden om op te treden in 2022 benutten. 

Op 16 januari a.s. staat onze jaarlijkse Nieuwjaarsbijeenkomst gepland. 

Natuurlijk alleen indien de coronaregels het toelaten. 

Bezoekt u ook eens onze website en de facebookpagina. 

Fine en kerstwens… 
...Meer dan andere jaren geldt dit jaar de wens voor fijne 
feestdagen en een gezond en hopelijk weer muzikaal  
nieuw jaar.  
Onze wens is dat 2022 ons weer normaliteit en vooral  
muzikaliteit zal schenken. 
Verder wensen we u allen: blijf gezond! 
 
 

Houdt u onze media in de gaten voor alle actuele info! 
 

Het volgende Dirgelen Nuujts verschijnt eind maart! 

... De jaarlijkse bekende, sympathieke sponsoractie van de Rabobank was voor 

ons weer een financiële opsteker. U hebt  daarbij uw Dirgelländer Muzikanten 
met uw stemmen gesteund en ons zo het mooie bedrag van € 486,00 gegeven. 
Ook de Rabobank Zuid-Limburg Westelijk Mijnstreek willen we graag danken 
voor hun goedgeefsheid. Een geweldig mooie geste dat zij zo het verenigings-
leven in onze regio ondersteunt.  

  

 Op 16 januari  houden de 

Dirgelländer  Muzikanten 

weer de traditionele 

Nieuwjaarsbijeenkomst. 

Advertentiepagina’s… 
... Op de volgende pagina’s vindt u de advertenties van onze sponsoren.  
Met hun bijdragen steunen ze onze blaaskapel en dit informatieblad. 
Wellicht denkt u aan hen bij uw voorgenomen aankopen.  

Vriendendag… 
... Het bestuur van onze fanclub Vrienden van de Dirgelländer heeft op zondag 
14 november de jaarlijkse fanclubdag gehouden in de feestzaal van Merode. 
Het programma was iets ingeperkt door de coronaregels maar iedereen genoot 
van de Golden Oldies van DJ Mister Ed. Het optreden van Sinterklaas  

Jan Geraedts sloeg in als een bom. En zoals altijd speelden de Dirgelländer  
Muzikanten speciaal voor u, onze fans, een dik uur. Met een uitgekozen mu-
ziekstuk en het zwarte lint over onze banner brachten we ook een eerbetoon 
aan Jack van Rossum, onze onlangs overleden zanger. Tijdens dit stuk werd  
de zaal stil. Een mooi moment van herdenking van onze muzikale kameraad. 
Verder genoot iedereen van het heerlijke buffet van Patrick en zijn team. 
Alom klonken tevreden geluiden voor deze geslaagde middag. 

Rabo Club Support... 

Nieuwjaarsbijeenkomst... 
... Deze staat gepland voor zondag 16 januari a.s.. In de middaguren willen 
we elkaar ontmoeten; tenminste wanneer de regels het zullen toelaten.      
Uiteraard spelen de Dirgelländer Muzikanten deze middag voor u.  

Nadere informatie volgt t.z.t. nog in een apart bericht. 

 

Wensen u  

de 

Dirgelländer 

Muzikanten 
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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 


