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Hier zijn uw Dirgelländer Muzikanten weer voor u 
met  Dirgelen Nuujts nummer 41. Sinds eind ja-
nuari zijn de verenigingsactiviteiten weer gestart. 
De repetities zijn begonnen en er wordt hard 
gewerkt aan de nieuwe invulling van ons 
zangduo. Er zijn een aantal nieuwe werken 
die we uitproberen. Kortom, heel wat werk 
aan de winkel. 
We hebben nieuws van de kapel... voor u. 
De agenda voor 2022 krijgt ook al meer vul-
ling. 
Verder in Omaggio... een opmerkelijke 
blaaskapel uit de regio! In Op de pupiter... 
dit keer een blaasorkest uit Tsjechië. Een op-
roep voor betaling van de Contributie…  
We kijken vooruit op het 9de Steinder Ok-
toberfest..., en de Vriendendag... van uw 

Dirgelländer Muzikanten . En natuurlijk zijn de 
vaste rubrieken, zoals Agenda... en Stacca-
to..., er ook. Op de bühne.... is er dit keer 
niet. Buiten de jaaropening/jubileumviering 
van 13 maart waren in het eerste kwartaal 
geen optredens. 
Wel zijn er twee berichten over het jubileum-
feest 10 jaar Vrienden van de Dirgellän-
der. 
De feestkrant van dit jubileum vindt u  
bijgevoegd. 
We wensen u weer veel lees- en kijkplezier!  

            Dirgelen Nuujts  

Nummer 41 

Maart 2022 
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Advertentiepagina’s… 

Het bestuur van de 

  “Vrienden van de  

      Dirgelländer”  
 

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

Harrie Stijnen  
046-4332828  
E. harie.stijnen@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 41 

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...  
... Na het overlijden van Jack van Rossum zijn we actief op zoek gegaan naar 
een nieuwe zanger, die naast Wilmy ons vocale duo zou kunnen vormen. Net 
als zangeressen liggen zangers evenmin voor het oprapen. Als lid van een 
zangduo bij een orkest worden de muzikale/vocale competenties best stevig 
aangesproken. En, alles moet matchen: klankkleur, balans … 
Een ervaren zanger is daarvoor een onoverkomelijk uitgangspunt. 
In de persoon van Hans Smitsmans hebben we een gemotiveerd iemand  
gevonden. Als jarenlang lid van het Steinder Mannenkoor brengt hij muzikale 
competenties mee. Hij is lid van de Vrienden van de Dirgelländer en liefhebber 
van en bekend met onze muziek. We zijn nu aan het werk om het repertoire 
voor en na in te studeren. 
Ook hebben we afgesproken dat we eerst drie maanden aan elkaar willen 
wennen en dan een besluit nemen over het vervolg. 
We houden u op de hoogte. 
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Ommagio...  

Blaaskapel 

Os Genüge uit Bree (B) 

... Is dit keer gewijd aan blaaskapel Os Genüge uit Bree (B). 
Op 11 september 1967 besloot een groep vrienden-muzikanten van de 
Breese St.-Michielsharmonie om een boerenkapel op te richten met als 
naam "Os Genüge". Aanvankelijk werd op straat gespeeld. In 1974 kregen 
de muzikanten de eerste eigen uniformen en had de kapel dus een eigen 
gezicht. Het aantal optredens werd ook alsmaar groter. 
Ook durfde Os Genüge het aan, deel te nemen aan enkele blaaskapellen-
wedstrijden in België en Nederland. Stilaan werd de kapel een volwassen 
blaaskapel met meer dan 20 muzikanten. 
In 1987 droeg medeoprichter en dirigent Lou Moreau de leiding over aan 
zijn zoon Georges. Dit resulteerde in een zicht- en hoorbare kwaliteitsverbe-

tering met als ultiem gevolg dat Os Genüge deel  
uitmaakt van de top van de Belgische en Nederlandse 
blaaskapellen. 
De belangrijkste resultaten tijdens de Open Belgische 
Kampioenschappen zijn de titel in de Bergklasse en de 
algemene titel in 1991, de titel in de Topklasse en  
de algemene titel in 1994. 
Sinds 2012 staat de blaaskapel onder leiding van  
Bert Adams. 
In 2015 haalde de kapel  de titel van Belgisch en  
Europees kampioen. 
In 2016 volgde een eerste CD-opname “Groeten uit Bree” 
waarop het zeer gevarieerde programma van de kapel in 

20 nummers te beluisteren is. 
Op 12 januari 2020 volgde de presentatie van de tweede CD, met als titel 
“Blaosgenüge”. Daarop brengen de muzikanten van Os Genüge 19 titels met 
veel variatie in stijl en genre ten gehore. 
Zo presenteert Os Genüge zich ook bij optredens met een gevarieerd muzi-

kaal programma. De Dirgelländer Muzikanten speelden al in Bree tijdens 
een frühschoppen/spek-en-ei-concert met allerlei lekkers dat door de dames 
van de kapel was voorbereid. Os Genüge, een actieve, muzikale club. 

Jubileum 10 jaar Vrienden van de Dirgelländer…(1) 

Duo Rasss Echt in de 
feestzaal van Brasserie 

Merode 

Contributie Vrienden van de Dirgelländer...  
... Het nieuwe verenigingsjaar is weer begonnen. We herinneren u er aan 
om a.u.b. uw contributie voor 2022, à € 10,= per persoon, over te maken 
op het IBAN nummer NL08 RABO 0334 2807 29 t.n.v. Stichting Vrienden 

van de Dirgelländer . 
Alvast onze dank voor uw tijdige betaling. 
Het bestuur van de Vrienden van de Dirgelländer. 

… ... Sinds januari 2012 bestaat onze fanclub Vrienden van de Dirgelländer. 
Op de nieuwjaarsborrel in 2012 werd het idee gepresenteerd aan de aanwezi-
gen en prompt meldden zich al zo’n 50 belangstellenden aan. Dat aantal is in 
de afgelopen tien jaren gegroeid naar bijna 220 personen. We zijn echt trots op 
onze aanhang van en op een actief bestuur waarmee we goed kunnen samen-

werken. Om nog maar te zwijgen van de daadwerkelijke en finan-
ciële steun die we mochten krijgen van onze fanclub: o.a. de de-
corbanner, een bijdrage aan de nieuwe uniformen, een tenorhoorn.  
Van begin af aan was wel duidelijk dat dit jubileum niet geruisloos 
voorbij zou gaan. Corona strooide nog wat zand in de wielen, maar 
nu was de tijd rijp voor een feest. 
Op zondag 13 maart hingen de vlaggen uit. De zaal van Brasserie  
Merode was vol publiek. 
Na de formaliteiten kon het feest van start gaan. Er werd een 
feestkrant uitgereikt en een dia/videopresentatie vertoond van de 
gezamenlijke activiteiten van de laatste tien jaar. 
Overigens is deze presentatie op een USB-stick te koop voor  
€ 7,00 bij Hermie Dörenberg. De feestkrant vindt u bijgevoegd. 

Het was een gezellige middag met muziek van de Dirgelländer 

Muzikanten  en van duo Rass Echt. En natuurlijk kwam de inwendige mens niet 
te kort met lekkere vlaai, soep en frites zuurvlees of goulash. 

De vele positieve reacties laten maar een conclusie toe:  
Hier doen we het voor! 
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Agenda 2022 
 

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

 D irgelen Nuujts   

15 mei   Schuttersfeest Limbricht. Vanaf 16.00 uur. (OV). 
11 sept. Dirgelenfeest, Brasserie Merode (info volgt). 
  9 okt. De Wilgenhof, Bunde. 14.30—16.00 uur. (OV) 
15 en 16 okt. 9de Steinder Oktoberfest, sporthal Merode (info volgt). 
  6 nov. Vriendendag. Brasserie 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 Blaskapelle Budvarka uit Tsjechië.  
Dat grotere bedrijven hun eigen muziekgezelschappen hadden kennen we 
ook uit onze eigen historie; denk aan Harmonieorkest Staatsmijn Maurits 
(o.l.v. Piet Stalmeier). Budvarka ontstond al in 1941 als officieel blaasorkest 
van de gelijknamige Budvar-brouwerij in Budweis. Een bedrijfsorkest dus. 
Budweiser bier zal u zeker niet onbekend zijn. De brouwerij in České Budějo-
vice/Budweis in Zuid Bohemen in Tsjechië is in Europa zeer be-
kend en kent zelfs in de USA een evenknie. Uit de brouwerij stamt 
ook Blaskapelle Budvarka. Dit orkest heeft zijn naam in Europa, 
net als het beroemde biermerk, gevestigd, met regelmatige  
optredens in Oostenrijk, Duitsland, Nederland en Frankrijk ook  
buiten de Tsjechische landsgrenzen. En zelfs in de USA. 
Budvarka is echt een origineel wat stijl, repertoirekeuze en  
interpretatie betreft. Vooral door de inzet van de vier  
zangers/zangeressen.  
Kwalitatief speelt de kapel op hoog niveau; ze is winnaar van het 
belangrijkste concours voor blaasorkesten in het land: das 
“Goldene Flügelhorn”. 
De kapel staat onder leiding van Vojtech Prokes en bestaat uit 12 
instrumentlisten en een zang kwartet. Het orkest werkt nauw  
samen met de Tsjechische omroep in Budweis. In de studio’s zijn 
al meer dan 750 ! composities opgenomen. Op 11 CD’s en 8 Videocassettes 
is vooral muziek uit de mooie streken van Zuid-Bohemen te zien en te horen. 
Bij hun optredens zijn ze ambassadeurs van de goede blaasmuziek,  
maar tevens reclamemedium van het uitstekende Budweisr Budvar bier. 
Zouden de repetities in de brouwerij worden gehouden?? Proost! 

9de Steinder Oktoberfest 15 en 16 oktober ... 
... Voor het nieuwe feest is het comité alweer gestart met het samenstellen 
van het programma. Dat krijgt al vorm. Wat dacht u van Spik en Span, Das 
Tirol Team, Shakin DJ’s, Party Kryner, Die Batseklatsers, DJ Luc...?  
U krijgt er zeker trek in! Niet dan!! 
 

Save the date!! 15 en 16 oktober 2022. 
 
Met WeissBlaue Grüsse,               Het Oktoberfestcomité. 

 Het 9de  

Steinder Oktoberfest  

is op 15 en 16 oktober. 

Nieuwe muziek… 
...De winterperiode is de uitgelezen tijd om nieuwe muziek in te studeren. De 
muziekcommissie heeft vooraf naar geschikt materiaal gezocht. Dit keer zijn 
dat B wie Böhmisch, Pod Hradem, Geniess dein Leben jeden Tag, Jihomo-

ravska. Wij, muzikanten van de Dirgelländer Muzikanten verheugen ons er in ie-
der geval op weer met nieuwe werken te kunnen musiceren en natuurlijk ook 
om die voor u te kunnen spelen. 
Hopelijk tot binnenkort, met nieuwe interessante muziek. 

Blaskapelle Budvarka 

Dirgelenfeest 2022… 
… wordt gehouden op zondagmiddag 11 september a.s. Dat breekt met de 
traditie van de laatste zondag van augustus.  

We presenteren u naast de Dirgelländer Muzikanten nog twee andere orkesten: 
de Flippers uit Itteren en de Boemelkapel uit Banholt. 
Verder is er natuurlijk weer als vanouds lekkere vlaai, onze barbecue, de tom-
bola en veel gezelligheid. U komt toch zeker ook op 11 september? Tot dan! 

 Het Dirgelenfeest wordt 

gehouden op 

zondag 11 september  a.s. 
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Samenstelling  

Dirgelen Nuujts:  

Peter Notten 

Henk Stortelder 

Staccato... 
De Vrienden van de Dirgelländer bestaan 10 jaar. 

Dat hebben we gevierd op zondag 13 maart. 

De feestkrant vindt u bij dit Digelen Nuujts. 

De USB-stick met foto’s, video en muziek is te koop voor € 7,00; 
    verkrijgbaar bij Hermie Dörenberg. 
De nieuwe foto’s van onze groep vindt u op onze website. 

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 begint zich al weer te vullen. 

Op 11 september 2022 is het Dirgelenfeest. 

Het 9de Steinder Oktoberfest krijgt al vorm.  

Dat wordt gehouden op 15 en 16 oktober. 

De Vriendendag wordt dit jaar gehouden op zondag 6 november. 

We hopen dat coronaregels ons dan niet in de wielen rijden. 

Bezoekt u ook eens onze website en de facebookpagina. 

Fine… 
... Na een aarzelende start zijn we toch weer aan de slag om van 2022 een 
muzikaal succesvol en gezellig jaar te maken. Er komen al weer aanvragen 
binnen voor optredens. Dat geeft de burger moed.  
 

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

  

 De dia/videopresentatie 

van 10 jaar Vrienden is 

verkrijgbaar bij Hermie 

Dörenberg. 

Advertentiepagina’s… 
... Het is weer gelukt om sponsoren te vinden voor onze advertentiepagina’s 
van het Dirgelen Nuujts. Dat deze bedrijven ons een goed hart toe dragen 
geeft ons in ieder geval een goed gevoel. 
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.  

10 jaar Vrienden van de Dirgelländer… (2) 
… dat is de naam van de feestkrant die op de jubileummiddag 
werd uitgereikt aan de bezoekers en die we bij dit Dirgelen 
Nuujts hebben bijgevoegd. Daarin wordt het ontstaan en de acti-
viteiten van onze fanclub uitgebreid beschreven. In de loop van 
10 jaar zijn dat er heel wat geweest. Naar verre bestemmingen, 
maar ook dichter bij huis waren we samen onderweg en konden 
we mooie optredens beleven. Tijdens de jubileumviering werd, 
als verrassing, ook een dia/videopresentatie met muziek van uw 

Dirgelländer Muzikanten vertoond. Daarop staan foto’s en videobeel-
den van de activiteiten die we de afgelopen 10 jaar mochten beleven. Al 
met al een hele verzameling belevenissen. 
Wat is het leuk om dat alles nog eens te kunnen terugzien. 
Deze presentatie is op USB-stick verkrijgbaar voor € 7,00, exclusief voor 
onze Vrienden van de Dirgelländer. Meldt u zich bij Hermie Dörenberg. 

Nieuwjaarsbijeenkomst wordt jaaropening... 
... Van de geplande Nieuwjaarsbijeenkomst werd al snel duidelijk dat die niet 
zou kunnen doorgaan vanwege de geldende coronamaatregelen. 
Daarom hebben we gekeken naar een andere mogelijkheid om het jaar te ope-
nen. We zijn daarbij uitgekomen op zondag 13 maart. Deze jaaropening wilden 
we combineren met het 10-jarig jubileum van onze fanclub, de Vrienden van 

de Dirgelländer. Uiteraard speelden de Dirgelländer Muzikanten  
deze middag voor de bezoekers.  

Veel enthousiaste fans tij-
dens de jubileumviering. Vriendendag 2022... 

… wordt gehouden op zondag 6 november. Nadere info volgt nog. 
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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 

       

      Verkoop en reparatie van witgoed 
Klein huishoudelijke apparaten en 

Electro installatie materiaal 
Tel: 046-4335066 

Voor service en kwaliteit 
www.driessen-witgoed.nl 

http://www.driessen-witgoed.nl

