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Op 1 januari 2012 is de fanclub “Vrienden 
van de Dirgelländer” van start gegaan.  
Een poos werd al met de gedachte gespeeld 
om een fanclub in het leven te roepen.  
Al vele jaren vergezelt namelijk een trouwe 
groep fans onze Dirgelländer Muzikanten op 
uitvoeringen en concertreizen. 
Nu is de fanclub dus een feit en het ledental 
van “Vrienden van de Dirgelländer” gaat 
al richting 60.  
Het lidmaatschap kost € 10,= p.p. per jaar. 
Voor dit bedrag krijgen de leden van  
“Vrienden van de Dirgelländer” de 
nieuwsbrief en er wordt een gezellige fan-
clubdag aangeboden met natuurlijk muziek 
van de Dirgelländer Muzikanten. 
De leden van de fanclub worden middels deze 
nieuwsbrief op de hoogte gehouden van alle 
belangrijke ontwikkelingen in de kapel, de 
agenda met optredens etc. en achtergronden. 
De Dirgelländer Muzikanten zijn zeer vereerd 
met deze fanclub en hopen op een fijne, ge-
zellige en muzikale samenwerking. 
Deze nieuwsbrief is bedoeld voor de leden 
van “Vrienden van de Dirgelländer”.  
Het eerste nummer kent een aantal vaste en 
thematische rubrieken. Nu o.a. aandacht voor 
de muziekstijlen in ons repertoire. 
Bovenaan ziet u overigens onze nieuwe foto 
bij het monument bij de haven in Stein, ge-
maakt en ontworpen door John Baggen .          

De contactpersonen van  
“Vrienden van de  
   Dirgelländer”  
 

Jan Smeets  
046-4336326  
E. jansmeets54@hotmail.com 
 

Harrie Stijnen  
046-4332828  
E. jhstijnen@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. 

U ontvangt dan persoonlijk 

een lidmaatschapskaart. 

De opmaat ...      voor deze nieuwsbrief 

Spek de clubkas.  Oproep! 

          Dirgelen Nuujts 

Nummer 1 
 

Maart 2012 

Het bestuur van  
de Dirgelländer Muzikanten 
 
Voorzitter:                     
Rob Lamkin 
 
Secretaris/PR:                     
Henk Stortelder 
 
Penningmeester:                 
Jack van Rossum 
 
Bestuursleden: 
Jo Faber 
 
Peter Notten        
……………………… 
Muzikale leiding: 
Frits van den Bosch 
 
Repetitor: 
Jan van den Bosch 
        …………………… 
 
Contact: 
Henk Stortelder 
Smeetsstraat 70 
6171 VD Stein NL. 
 
tel. 046-4337868 
      06-57342358  
 
mail. h.stortelder@home.nl 
 
Rabobank: 149252870 

 
 

 

 

 

 

 

 

1 De opmaat ... 

1 Spek de clubkas !      

2 De Dirgelländer…      

2 Op de Bühne…      

3 Agenda…      

3 Over Böhmisch/Mährisch 

3 Staccato...       

4 Op de Bühne...      

4 Op de Pupiter  

4 Fine... 

Uit onze goede relatie met de Rabobank Westelijke Mijnstreek konden wij 
tot nu toe jaarlijks rekenen op een mooi sponsorbedrag. Echter, de Rabo-
bank heeft een wijziging in haar sponsorbeleid aangebracht. Sponsorgeld 
gaat nu pas na een stemronde naar de ontvangers. Daartoe worden de fans, 
die lid zijn van Rabobank Westelijke Mijnstreek, opgeroepen hun stem uit te 
brengen voor hun favoriete vereniging. In ons geval dus de Dirgelländer 
Muzikanten.                 Hoe het werkt? 
Ieder lid van Rabobank Westelijke Mijnstreek ontvangt t.z.t. een persoonlij-
ke uitnodiging met een unieke code. In april en mei kunt u via 
www.spekjouwclub.nl. in totaal 5 stemmen uitbrengen; per club maximaal 2 
stemmen. Het totaal beschikbare sponsorbedrag (ad € 150.000,=) wordt 
door de Rabobank 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. Uw stem is voor ons goud waard. 

Stem op de Dirgelländer Muzikanten en wij brengen u muzikaal in topstem-
ming. 

Dirgelländer 

Muzikanten Stein 
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andere Vivantes vesti-
gingen ook in Bunderhof 
doorgedrongen.  Tijdens 
de twee blokken muziek 
kwam de stemming er 
goed in. De reacties van 
bewoner en familieleden 
waren positief. De Dir-
gelländer Muzikanten 
hebben  een aanspre-
kend repertoire. 

De verzorging was overi-
gens uitstekend en stond 
in het teken van de 
“Alpen-keuken”. 

Er was Apfelstrudel mit 
Vanillesosse, Glühwein, 
Reibekuchen en Erbsen-
suppe en iedereen, in-
clusief de Dirgelländer 
Muzikanten, ging dan 
ook voldaan naar huis. 
 

...In de “Dikke Stein” in 
Elsloo speelden de Dir-
gelländer Muzikanten op 
zondagmiddag 5 februari 
op verzoek van de 
hoofdsponsor van ons 
K&S Dirgelenfeest, Wal-
ter Kuipers. Zijn neef 
Werner is n.l. Prins Car-
naval van de Waterratte 
uit Urmond en diens 
zoon Youri ook nog 
jeugdprins in het Water-
ratteriék. Al met al een 
geknipte aanleiding om 
met familie en Raad van 
Elf samen te komen en 
te vieren. 

Opperwaterrat Peter Kui-
pers bedacht onze kapel 

met een medaille die 
drummer Jack kreeg 
opgespeld en met bloe-
men in bonvorm voor 
onze bügeldame Mar-
leen.                                
Een gezellige middag. 
Dat vonden ook Walter 
en Gertie van K&S. 
 

… in  de Fanfarezaal in 
Stein op donderdag 
avond 9 februari tijdens 
de Seniorenztting zorg-
den de Dirgelländer 
Muzikanten voor de 
muzikale omlijsting. Dat 
doen de Dirgelländer 
Muzikanten al in een 
meer dan 40-jarige tra-
ditie. Wij genoten overi-
gens ook zelf van de 
avond met optredens 
van o.a.Beppie Kraft en 
Frans Theunis. Onze 
muziek en Tousch en 
Buutemarsj deden haar 
werk. Tenminste te oor-
delen aan het gejuich 
na elk stuk.  

Voor onze volgende op-
tredens, zie de agenda 
elders in dit blad. 

De Dirgelländer Muzikanten  op de Bühne … 
...in Bunderhof in Ge-
leen op zondag 29 ja-
nuari 2012. 

Na de Nieuwjaarsbij-
eenkomst het eerste 
optreden dit jaar van 
onze  Dirgelländer Mu-
zikanten. 

Vanaf 15.30 uur speel-
den we voor bewoners 
en aanwezige familiele-
den. 

De middag in Bunder-
hof had als thema 
“Oostenrijk” omdat 
men een vakantie met 
de bewoners heeft ge-
organiseerd naar dat 
Alpenland. 

Onze muziek moest 
voor de nodige entou-

rage zorgen. 

Ondanks eerdere ver-
zoeken was dit ons eer-
ste optreden in Bunder-
hof. Blijkbaar is onze 
reputatie door inzet in 

Muzikanten worden ook  

wel musici genoemd.  

Het verschil zit in de  

laatste vier letters:  

een Muzikant kan ’t ! 

                                                    Dirgelen Nuujts  

 

 

Bij het IVN in de  
Bosjhook in het  

Steinerbos. Ook dit  
jaar weer op 6 mei a.s. 

Noteer alvast  

in uw agenda: 

30 september a.s. 

Fanclubdag 

“Vrienden van  

de Dirgelländer” 

De Dirgelländer Muzikanten … 
                    ...waren van oorsprong hofkapel van C.V. de Steinder Bök 
vanaf Carnaval 1964, destijds nog onder de naam Steinder Hofkapel. In de 
jaren zestig en zeventig organiseerden De Steinder Bök jaarlijks hun ver-
maarde feestmarathon in januari, met schlagersterren en bekende orkesten 
als James Last en Max Greger en het sextet Hazy Osterwald.  
Het repertoire van de Steinder Hofkapel werd uitgebreid met muziek van 
James Last. De kapel speelde samen met de grote orkesten in het feestpa-
villoen. Het succes van de Steinder Hofkapel resulteerde in diverse optre-
dens in de regio, als zelfstandige muziekkapel. 
Men zocht nu een goed klinkende naam voor de muziekkapel. Een prijs-
vraag in weekblad De Schakel in februari 1979 leverde overweldigende re-
acties op. Er werd gekozen voor de naam Dirgelländer Muzikanten, ge-
noemd naar de buurt 'Dirgelen' in oud Stein. 

Na vele jaren van succes trof de dalende belangstelling voor muziekkapel-
len ook de Dirgelländer Muzikanten. Diverse leden, waaronder de oprich-
ter, verlieten de muziekkapel. 
In 1994 werd opnieuw gestart met nieuwe muzikanten en een nieuw be-
stuur. Men koos voor Tsjechisch repertoire en de bezetting werd daarop 
aangepast. Er kwamen klarinetten, tenorhorns en flügelhorns; vanaf 2008 
ook een zangduo voor de Tsjechische en Duitse teksten bij de muziek. 
De Dirgelländer Muzikanten vormen een hechte vriendenclub van 15 muzi-
kanten en vocalisten. Vanaf medio 2008 is, onder professionele leiding van 
Jan van den Bosch, het muzikale peil op dusdanig niveau gebracht, dat de 
Dirgelländer Muzikanten weer gevraagd worden optredens te verzorgen tot 
ver buiten de landsgrenzen. Daarbij staat het spelen en zingen van goede 
Böhmische en Mährische muziek op de voorgrond. Verderop in dit blad 
meer over deze muziekstijlen. 

Samenstelling  

Dirgelen Nuujts:  

Peter Notten        

Henk Stortelder 
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De ene stijlrichting vult 
de andere aan, laat ze 
meer tot haar recht ko-
men. 
Zo is er ook voor de 
toehoorders en muzi-
kanten voor elke smaak 
wel iets te vinden.  
Böhmen en Mähren zijn 
gelegen in Tsjechië en 
heten in het Nederlands 
Bohemen en Moravië. 
Böhmen, in het Tsje-
chisch Cechy genoemd, 
beslaat het westelijke 
2/3 deel van Tsjechië.  
Böhmen is genoemd 
naar de Keltische stam 
die hier gevestigd was.  
De grenzen zijn al meer 
dan 1000! jaar oud; het 
Egerland is sinds de late 
Middeleeuwen erbij ge-
voegd. Böhmen grenst 
o.a. aan Oostenrijk en 
Beieren en is dan ook 

cultureel met deze lan-
den verbonden. Dat is 
o.a. zichtbaar aan de 
volkskeuken.  
Böhmen hangt zo sterk 
met Mähren samen dat 
het een gezamenlijk 
Böhmisch/Mährisches 
terrassenlandschap 
vormt, omringd door 
berggebieden. 
Mähren, in het Tsjechisch 
Morawien, beslaat het 
oostelijke 1/3 deel van 
Tsjechië.  
Een overig klein deel 
vormt nog Silizië. 
De naam Mähren stamt 
van de rivier de March 
die door Mähren stroomt. 
Wellicht dat het stromen-
de water de muziekstijl 
zijn vlotte, spetterende 
karakter heeft gegeven. 
Tot ongeveer 1946 was 
1/3 deel van de bevol-

king Duitstalig hetgeen 
ook de vaak Duitse 
teksten verklaart. 
Ernst Mosch, met zijn 
Original Egerländer Mu-
sikanten, heeft eigenlijk 
de Böhmische muziek 
onder de aandacht van 
het grote publiek ge-
bracht en populair ge-
maakt; zozeer zelfs dat 
hij met het album “Ein 
Klang begeistert die 
Welt” in veel kortere 
tijd een gouden LP be-
reikte dan destijds de 
zeer populaire “Rolling 
Stones”. 
Mosch verkocht van zijn 
muziek meer dan 
42.000.000 geluidsdra-
gers! Een daverend be-
wijs van de populariteit 
van de Böhmisch/
Mährische muziek.  

Over Böhmisch/Mährisch…  

Staccato... 

Onze dames tijdens het  

 Boereblaosfestijn in Genhout 

voorjaar 2011 

Do. 26 april Orbis St.Jans Geleen 19.00-2030 u. 

Zo. 6 mei      IVN Stein Bosjhook Steinerbos 14.00-16.30 u. 

Zo. 10 juni    Passerel Vucht-B. tijdens de antiekmarkt ’smiddags (o.v.)  

Za. 16 juni   WZC Oud Geleen 15.00-16.30 u. 

Zo.   1 juli     Udec-Hove Uikhoven-B. Frühschoppen 11.00-15.00 u. 

Zo. 15 juli     Ponderosa Kotem-B. 15.00-18.00 u. 

3 t/6 aug.     Concertreis naar Altenau in Ober-Bayern Duitsland                         
           Reisprogramma volgt 
Wo. 15 aug.   Floriade Venlo. Nadere info en tijden volgen 
Zo. 26 aug.   K&S Dirgelenfeest. Wij spelen van 14.00-15.45 u. 

Zo. 16 sept.   40-jarig huwelijksfeest (besloten feest) 

Wo. 19 sept.  Opening verenigingsjaar REO, Merode 20.00-21.45 u. 

22/23 sept.    Blasmusik– und Spielleutetreffen in Paaren Glien 

            Omgeving Berlijn-D. (o.v.) 
Zo. 30 sept. 1e bijeenkomst “Vrienden van de Dirgelländer” 
  Informatie volgt. 

Do. 11 okt.     Orbis Odilia Geleen 19.00-20.30 u. 

Zo. 21 okt.     Oktoberfeest Sittard (o.v.) 
 

De agenda wordt nog aangevuld.   

Zie ook onze webpagina: www.dirgellander.nl  

De fanclub “Vrienden van de Dirgelländer” groeit en groeit. 

Iedereen kijkt al uit naar de komende concertreis naar Altenau in Ober-Bayern. 

De nieuwe web-pagina van de Dirgelländer Muzikanten is in de lucht. 

De web-site is te vinden onder www.dirgellander.nl 

Deze Nieuwsbrief verschijnt 4 maal per jaar onder de naam Dirgelen Nuujts. 

De informatieavond voor de deelnemers aan de reis naar Altenau is op 14 juni om 21.00 u. 
     De deelnemers worden apart hiervoor uitgenodigd. 

De fanclubdag van “de Vrienden van de Dirgelländer staat gepland voor 30 sept. a.s. 

Er zijn nog plaatsen vrij in de bus naar de Floriade. Kosten € 35,= per persoon, incl. entree . 
     Tijden volgen. Contact: h.stortelder@home.nl of tel. 046-4337868.  

                        D irgelen  Nuujts               

 

Agenda  2012     

De Dirgelländer Muzi-
kanten  hebben zo’n 10 
jaar geleden besloten 
om hoofdzakelijk Tsje-
chische muziek te gaan 
spelen. (zie eerder in 
deze nieuwsbrief). 
Het repertoire is  onder 
te verdelen in Böhmi-
sche en Mährische mu-
ziek. 
Deze muziekstijlen zijn 
als volgt te beschrijven: 
Böhmisch is eerder ge-
moedelijk,melodieus, 
met volle klanken en als 
rond / zacht te typeren. 
Mährisch klinkt hoofdza-
kelijk virtuoos, vlot en 
temperamentvol met 
pittig ritme. De afwisse-
ling van beide muziek-
stijlen zorgt voor een  
gevarieerd en boeiend 
geheel.  
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Tot slot nog dit. 
Hoe is het eerste nummer van Dirgelen Nuujts u bevallen?  
Mist u zaken. Hebt U tips? 
Geef het aan ons door, bijvoorbeeld via aenpnotten@gmail.com.  
Zo kunnen we samen zorgen dat Dirgelen Nuujts echt Nuujts is waar 
iedereen naar uitkijkt.  
 

In de volgende edities stellen we u onze muzikanten/zangers voor. 
 

Het volgende nummer verschijnt in juni 2012. 

 
 

                                                    Dirgelen Nuujts  

Fine... Dirgelen Nuujts  
het nieuwsblad van de  

Dirgelländer Muzikanten  

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

De Dirgelländer Muzikanten  op de Bühne …. 
...in Houthalen Be.  

Op zondag 26 februari j.l. 

waren de Dirgelländer 

Muzikanten te gast bij 
de Musikantenstadl van 
Die Lustigen Egerländer.  
We werden in Houthalen 
verwacht om half drie in 
Cultureel Centrum Casi-
no. Daar konden we nog 
net de laatste klanken 
van Blaasorkest Geldrop 
horen in een nog slechts 

matig gevulde zaal. 
Het instellen van de ge-
luidsinstallatie nam 
even tijd in beslag maar 

daarna zetten de Dir-

gelländer Muzikanten 
traditiegetrouw in met 
Muziky Muziky. 
Het publiek was intus-
sen toegestroomd en de 
stoelen waren goed be-
zet. 
In een vlotte afwisse-
ling werd het program-
ma uitgevoerd. Opval-
lend was het nieuwe 
stuk  Slepicka, dat we 
hier voor de eerste 
maal uitvoerden en zo 
dus voor ons de premi-
ère beleefde. De gast-
vereniging bedankte 
ons uitbundig met wijn 
en de toezegging, als 
wederdienst, een optre-
den in Stein te verzor-
gen.  
Die Lustigen Egerländer 
deden goede zaken met   

o.a. een tombola.  
Onze fans konden de no-
dige prijsjes mee naar 
huis nemen; van wijn tot 
speelgoedauto’s, kralen 
poetsdoeken en voetbal-
len.  
Onder uitstekende bedie-
ning genoten we na ons 
optreden samen nog na 
met muziek van blaaska-
pel De Torenkruiers uit 
Bocholt.  
Gezien de vele positieve 
reacties kunnen we con-
stateren dat we met de 

Dirgelländer Muzikanten 
goed voor de dag zijn 
gekomen. Altijd goed om 
je te presenteren in een 
omgeving met veel ken-
ners van blaaskapellen-
muziek   Wellicht volgen 
meer uitnodigingen om in 
het Belgische onze mu-
ziek te presenteren.                   

De Dirgelländer Muzi-
kanten zijn er in ieder ge-
val klaar voor. 

De Dirgelländer  
Muzikanten  

in het Casino 
in Houthalen.  

In deze rubriek presenteren we nu een bekende Tsjechische componist. Op de pupiter dit keer: 

Ladislav Kubeš Sen.  
*23 februari 1924 in Borkovice (Zuid-Mähren); † 28 augustus 1998. 

In het repertoire van de Dirgelländer Muzikanten komt deze componist voor met bekende en populai-

re stukken als: Stara Lipa (ôs Dörpke), Borkovická Polka (opgedragen aan zijn geboortedorp), Spev 

Skrivana (Lerche sing), SüdBöhmische Polka en Moje Ceska Vlast.  

Ladislav Kubeš werd door zijn vader Matej op tenorhorn, trombone en tuba onderwezen. Hij studeer-

de trombone aan het conservatorium in Praag en speelde in diverse orkesten, theater orkesten 

in Česke Budějovice (Budweis) en het Kurorkest in Marianske Lazne (Marienbad). In 1952 nam hij de 

leiding van de blaaskapel Veselka over van zijn vader. 

Zijn eerste composities schreef hij tijdens zijn militaire dienst in de militaire kapel in Jindřichův Hra-

dec (Neuhaus). Hij schreef daar ook de Jihočeská Polka (Süd-Böhmische Polka).                                  

Ladislav Kubeš sen. schreef en arrangeerde meer dan 400 composities in zijn leven.  

Zijn grote internationale en maatschappelijke erkenning kwam in 1975 toen hij en zijn Blatácká De-

chovka (brassband uit Blata) een receptie van de Oostenrijkse bondspresident dr. Rudolf Kirchschla-

ger kreeg aangeboden. In 1981 overhandigde hij de leiding van blaasorkest Veselka aan zijn zoon La-

dislav Kubeš junior. 

De Dirgelländer Muzikanten speelden in juli 2008 op het internationaal Blaasmuziekfestival in Sobe-

slav, meer bekend als het Kubeš Festival.  

Op de pupiter... 


