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Lid worden van “Vrienden 
van de Dirgelländer”? 

Neem even contact op met 
een van de contactpersonen 
en maak € 10,= over naar 
IBAN nummer  

NL92RABO0167754467  

t.n.v. J.H. Stijnen                  
o.v.v. Vrunj Dirgelländer. 

U bent dan altijd op de  
hoogte van het nieuws van  

de Dirgelländer Muzikanten. 

         

Dirgelländer Muzikanten  Stein 

De opmaat ...  van nummer 25 
Hier zijn uw Dirgelländer Muzikanten met Dirge-
len Nuujts nummer 25. We bieden ù, als trouwe 
fans, weer nieuws en andere leuke informatie 
over onze kapel en de blaasmuziek. We kijken 
nu alweer uit naar het komende seizoen met 
optredens. In de Agenda… vindt u onze aan-
staande optredens. Groot nieuws is zeker de 
info over onze Nieuwe outfit… en over onze 
aanstaande Concertreis… naar het Sauerland. 
Verder kijken we al naar het Dirgelenfeest 
2018…., naar de nieuwe muziekavond met 
Paul van Loo…, het 6de Steinder Okto-
berfest.... In deze uitgave van uw  Dirgelen 
Nuujts treft u ook de bekende rubrieken aan. In 
Omaggio... presenteren we  weer een ka-
pel uit het zuiden. Dit keer in Op de Pupiter… 
een bijzondere componist, en nog veel meer.  
Met dit eerste nummer van 2018 starten we het 
zesde jaar van Dirgelen Nuujts en onze bloeien-
de fanclub Vrienden van de Dirgelländer.  
Het belooft weer een actief jaar met veel leuke 
belevenissen en mooie blaasmuziek te worden. 
We gaan ervoor!  
Veel nieuws dus. We wensen u veel leesplezier.  

Nieuwe outfit voor de Dirgelländer Muzikanten... 
...De Dirgelländer Muzikanten worden in het nieuw gestoken.  
We willen er de komende jaren graag piekfijn opstaan.  
Voorwaarden zijn een herkenbare uitstraling en een praktische snit. 
Een groepje uit de leden doet het voorbereidende werk.  
Daarna zal gekozen, aangeschaft cq. gemaakt worden.  
De basis blijft bestaan uit een zwarte broek/rok en witte bloes of hemd.  
Het nieuwe gilet zal de blikvanger moeten worden.  
We kiezen een opvallende vrolijke stof. De uitvoering zal sprekender worden. 
Omdat er nogal wat handwerk bij komt kijken, zal het nog even duren voor  
alles klaar is.  
Het bestuur van de Vrienden van de Dirgelländer heeft hiervoor een flinke fi-
nanciële bijdrage gedaan, zoals ook verwoord tijdens de Nieuwjaarsbijeen-
komst. Dat komt ons natuurlijk heel goed van pas.  
En daarvoor willen we onze hartelijk dank uitspreken aan u, onze Vrienden. 
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                       D irge len Nuujts  

 

… In het eerste kwartaal van 2018 
was een zelfgekozen rustige periode  

voor de Dirgelländer 

Muzikanten. In deze 
tijd konden we rustig 
werken aan ons nieuwe 
repertoire. Maar, vanaf 
nu gaat het program-
ma van optredens goed 
van start. 
… op zondag 14 januari 
was onze jaarlijkse 
Nieuwjaarsbijeenkomst  

De Dirgelländer Muzikanten  op de Bühne … 

… deze keer voor de Böhmische Freunde uit Geldrop, een naam uit 2016. 
Maar, het orkest werd opgericht in 1966 en heeft dus al een lange historie.    
Het orkest, de naam geeft het al aan, richt zich op de Böhmische blaasmu-
ziek. Het tweede deel van de naam geeft de saamhorigheid en vriendschap 
binnen het orkest weer.  
In een compleet andere bezetting wordt ook moderne/populaire blaasmuziek 
in diverse stijlen gespeeld als bigband, waarmee de kapel zich onderscheidt 
van andere blaasorkesten. 
Böhmische Freunde staat sinds een viertal jaren onder muzikale leiding van 

Peter van Eerd, getalenteerd klarinettist en saxofonist en jarenlang lid 
van het orkest.  
Böhmische Freunde is een hedendaags blaasorkest dat graag nieuwe 
wegen inslaat en daarmee garant staat voor een boeiende muzikale  
beleving. Het orkest bestaat op dit moment uit 25 leden. 
“Voor ons is een authentieke beleving van de blaasmuziek belangrijk en 
wij delen dit gevoel graag met ons publiek”, zo wordt het op de website 
verwoord. 
Deze actieve club organiseert al gedurende enkele jaren in Geldrop het 
programma ‘Blasmusik im Herzen’, waarbij telkens verschillende natio-
nale en internationale blaasorkesten het podium delen. 
Muziek verbindt en om die reden organiseert men al enkele jaren het 
programma ‘Toeteren met Kinderen’, een programma om kinderen al in 
een vroeg stadium kennis te laten maken met de muzikale kenmerken 
van de Böhmische blaasmuziek. “De jeugdige muzikanten kunnen daar-
bij hun vaardigheid op hun instrumenten in solo’s ten gehore brengen 
met de ondersteuning van ons 25-koppig orkest. Diverse van deze jon-

ge muzikanten hebben sindsdien hun muzikale activiteiten voort gezet in de 
blaasmuziek. Een voorbeeld en een resultaat om trots op te zijn!” 
Zoals de naam al aangeeft is Böhmische Freunde een orkest waar gezellig-
heid en saamhorigheid een belangrijke plaats innemen. Echter, als serieus 
orkest laten de Böhmische Freunde zich graag horen aan het publiek in  
geregelde optredens. Daarnaast wordt om de twee jaar deelgenomen aan 
een concours in binnen- of buitenland.  
Het uitbrengen van cd’s is eveneens een mogelijkheid om te laten horen wat 
men in z’n mars heeft. De laatste geluidsdrager stamt uit 2016 en draagt als 
naam ‘Ein neuer Stern’. 
Onder de gedreven muzikaal leider Peter van Eerd is Böhmische Freunde be-
zig met een stevige doorgroei, waarbij de kwaliteit een hoge prioriteit heeft.  
Eén van de parels in de Zuid-Nederlandse kapellenwereld.  

We zullen ze horen op 8 april aanstaande wanneer de Dirgelländer Muzikan-

ten aan hun festival deelnemen. U kunt dat meemaken wanneer u met de 
bus meereist. (zie verder). 

Omaggio… 

 
 

De Böhmische Freunde 

Op de bühne tijdens de  
Nieuwjaarsbijeenkomst 2018 

in Brasserie Merode in Stein. 
Dit is traditioneel dé gelegenheid om 
onze fans en andere geïnteresseerde 
bezoekers te ontmoeten aan het be-
gin van het nieuwe jaar. 
Het was gezellig druk en bij een 
drankje en een hapje was het een 
prima sfeer. Rond 16.00 uur klonken 

de eerste tonen van de Dirgelländer 

Muzikanten door de volle zaal. Wij 
kijken terug op een fijne middag als 
start voor ons nieuwe verenigings-
jaar. 

Contributie 2018... 
Beste Vriendinnen en Vrienden van de Dirgelländer. Het nieuwe clubjaar is 
weer begonnen. Daar willen we samen weer iets moois van maken. 
Wie dat nog niet heeft gedaan, verzoeken we de contributie à € 10,= over te 
maken naar IBANnummer NL92RABO0167754467 . 
Alvast onze dank voor uw betaling. 
 

Het bestuur van de Vrienden van de Dirgelländer 
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Agenda 2018...     

Zo. 8 apr.     Mierlo, Böhmische Freunde. 13.00 – 14.30 uur (busreis).  
Za. 21 apr.    Merode (D) British F(l)air, ‘s middags (busreis). Info volgt. 
Zo. 6 mei      Centrum Oud Stein. MeifeStein 15.00 uur.  
Zo. 20 mei    Vogelschieten Schutterij St. Joseph Stein, ‘s middags. 
Za. 2 juni      Dieteren Schuttersfeest, ‘s middags. 
Zo. 3 juni Ponderosa Kotem (B), 15.00 - 18.00 uur. 
Zo. 24 juni    Vriendendag bij Schutterij St. Jozef. Info volgt. 
Zo. 26 aug.   Dirgelenfeest. Brasserie Merode Stein. Vanaf 13.00 uur. 
Vr. t/m ma. 7 t/m 10 sept. Concertreis Sauerland. Zie verder. 
Zo. 30 sept.  Jaarmarkt Meers (ov). 
Za.6 en zo. 7 okt. Het 6de Steinder Oktoberfest. Info, zie verder. 
Zo. 14 okt.   Oktoberfest Sittard, Brauhaus. 12.30 - 14.30 uur. 
Zo. 21 okt.   Zonnebloem, Maaslandcentrum Elsloo. 1400 – 16.00 uur.  
Zo. 28 okt.   Polkafest Reuver. 16.00 - 17.00 uur.     

Agenda-aanvullingen volgen.  
Zie onze webpagina: 

www.dirgellander.nl 
- 

Facebook 
en 

Polkafest.nl 

Dirgelenfeest 2018... 
… Zondag 26 augustus 2018 zal ons traditionele, jaarlijkse blaaskapellenfesti-
val, het Dirgelenfeest, weer over de bühne gaan.  
De zaal van Brasserie Merode zal opnieuw plaats van handeling zijn.  
Het is ons gelukt om een puik programma te maken. 

Naast uw Dirgelländer Muzikanten spelen nog 3 orkesten van niveau.  
De Böhmische Freunde uit Geldrop, de Maasgalmkapel uit Kessenich en de 
nieuwe kapel “Einfach Böhmisch”, zullen het publiek verwennen met top 
blaasmuziek vanaf 13.00 uur. Zoals u van ons gewend bent zullen we, naast  
een prima muzikaal programma, ook zorgen voor de inwendige mens. We 
denken erover om te starten met een brunch vanaf 11.30 uur. En ‘s middags 
zal ons keukenteam u verwennen met lekkere barbecuegerechten. Bij goed 
weer, zoals de laatste twee jaren, is ook het terras naast de zaal weer open. 
Houd u de datum vast? Zondagmiddag 26 augustus, Dirgelenfeest! 

 D irgelen Nuujts  

Dirgelen Nuujts  
het nieuwsblad van de  

Dirgelländer Muzikanten  

verschijnt elk kwartaal 
gratis voor de leden van  

“Vrienden van  
de Dirgelländer”. 

Op reis naar het Sauerland…  
… Het hing al lang in de lucht, maar nu is het eindelijk zo ver.  

De Dirgelländer  Muzikanten gaan op concertreis.  
Van vrijdag 7 september t/m maandag 10 september 2018 zijn we onderweg 
in het Sauerland.  
Standplaats is Hotel Sauerland Alpin in Grafschaft/Schmallenberg.  
Het wordt beslist een mooie busreis. 
Ingepland zijn diverse leuke excursies en natuurlijk enkele mooie optredens. 
Op vrijdagochtend vertrekken we vanaf Brasserie Merode. Op maandag-
avond zijn we weer terug en sluiten onze reis af met een gezamenlijk diner. 
Schmallenberg ligt centraal in de regio die we bezoeken. Twee museumbe-
zoeken staan op het programma: Bestekfabriek Fleckenberg en Techniek- en 
heemkundemuseum Eslohe. Een rondleiding in de Warsteinerbrouwerij ligt na-
tuurlijk voor de hand evenals een boottocht op stuwmeer Hennesee. 
Op de terugweg willen we mogelijk nog een uitgebreide tussenstop maken in 
de historische stad Jülich.  
De Vrienden van de Dirgelländer hebben eerder al individueel informatie over 
de reis ontvangen, inclusief inschrijfformulieren. 
Geïnteresseerden kunnen zich nog melden bij Jos Willems: tel. 06-23906463. 

6de Steinder Oktoberfest 2018... 
...Het 6de Steinder Oktoberfest staat al grotendeels in de steigers. 
Het is weer gelukt om een puik programma samen te stellen voor de twee 
feestdagen op 6 en 7 oktober a.s.. 
Wat dacht u van de ADHDiscoshow, Wiesenhammer, Volle Pulle, Claudia An-
sel, Anna und Brigitta, Marleen Rutten, Die Steierische Harmonika Freunde 

en natuurlijk  uw eigen Dirgelländer Muzikanten? 

En als elk jaar is Mathieu Ebben weer present met zijn muziek in de pauzes. 
De optocht op zaterdagavond 6 oktober wordt weer een blikvanger.  
Daar wordt nog hard aan gewerkt. Maar we rekenen op veel deelnemers. 
De nieuwe Oktoberfestkönigin zal worden uitgeroepen op zaterdagavond  
15 sept. a.s. bij Café Jacobs, biej Lies in de Berg. En we nemen dan afscheid 
van onze huidige Oktoberfestkönigin, Corrola Pepels.  
We houden u natuurlijk nog verder op de hoogte. Tot dan! 
 

Hotel Sauerland Alpin 
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                     Dirgelen Nuujts  

Ladislav Hrdlicka 

…Dit keer weer een bijzonder componist: Ladislav Hrdlička (*1933) ; een man 
met een bijzondere achternaam en een componist van faam. 
Ladislav Hrdlička heeft zijn hele leven gewijd aan de muziek maar, als  
bescheiden man is hij, ondanks zijn vele verdiensten en zijn grote oeuvre, 
nooit in de publiciteit gekomen. 
Zijn muzikale loopbaan begon toen hij van zijn grootvader een viool kreeg. 
Het enthousiasme voor de muziek werd er door gewekt. Na het doorlopen van 
de muziekschool kwam Ladislav in 1948 aan de Militaire Muziekschool in 
Praag en studeerde er vier jaren viool en klarinet. Een cruciaal, onvergetelijk 
moment in zijn leven, zegt hij zelf .  
Er volgt een benoeming in het militair orkest in Brno en later in de pas opge-
richte, zeer succesvolle, Philharmonie Brno. Hierdoor kwam Ladislav Hrdlička 
in contact met vele professionele kapelmeesters, componisten en amateurmu-
zikanten. Vanaf 1979 is hij werkzaam als artistiek directeur in Groot-Bílovice 
en hij vergroot zijn invloed op de lokale muziekwereld en ondersteunt op ver-
schillende manieren kleine blaasorkesten.  
In 1985 moet hij, na een 34 jarige carrière, om gezondheidsredenen stoppen 
als militair muzikant. De muziek laat hem echter niet los.  
Hij wordt muziekleraar en er volgt een opmerkelijk productieve periode.  
Ladislav Hrdlička speelt o.a. ook bij het populaire Moravanka met Jan Slabák. 
Zijn componistenwerk begint ook in deze periode. Daarbij schrijft hij voor een 
deel van zijn werk de teksten ook zelf. In zijn archief zijn meer dan 600 eigen 
arrangementen en 163 composities! De laatste uit 2009. Een zeer productief 
musicus, kan men wel zeggen.  
Ladislav Hrdlička wordt gerangschikt onder grote namen uit de muziek als  
Jan Slabák, František Maňas en anderen. Toch bleef hij een zeer bescheiden 
man. Slechts één keer verschijnt hij in een radio-reportage. 
Begin 1996 richtte hij de “Ladislav Hrdlička Music Senior Club” op, waarvan 
de leden hun hele leven hebben gewijd aan de muziek. 

Een van de nieuwe stukken in het repertoire van de Dirgelländer Muzikanten  
is van zijn hand: v Zahradce jednej (1989), een vlotte Mährische polka die 
begint met een mooi gedragen intro van, afwisselend, trompetten, flügel-
hoorns en baritons en dan vlot verder gaat. U zult het binnenkort vast horen. 

Op de pupiter... 

Op 8 april spelen de  Dirgelländer Muzikanten in Mierlo. 

Indien u met de bus mee wilt reizen kan dat. Opgeven bij Harrie Stijnen. 

Op 21 april kunt u met de bus naar de British Flair op Schloss Merode (D)  

Van 7 t/m 10 september maken we een concertreis naar het Sauerland. 

Wilt u gezellig mee op reis? Geeft u zich dan op. Zie elders in dit blad. 

Ons Dirgelenfeest is dit jaar op zondag 26 augustus. 

Het 6e Steinder Oktoberfest is op zaterdag 6 en zondag 7 oktober 2018.   

Zaterdag 24 november, Paul van Loo in de Witte Börstel in Meers. 

De Dirgelländer Muzikanten krijgen een nieuwe outfit. 

De Vrienden van de Dirgelländer ondersteunen ons met een gulle bijdrage. 

Op herhaling: Muziekavond met Paul van Loo… 
…Op veler verzoek volgt een derde avond met Paul van Loo. 
De vorige avonden werden heel goed bezocht en iedereen genoot van de  
dialectliederen, verhalen en bekende nummers uit onze jeugd, die Paul als 
geen ander kan presenteren. 
Voor wie nog geen optreden van Paul van Loo heeft kunnen bezoeken,  
geen probleem. Zaterdag 24 november 2018 is hij in de Witte Börstel in Meers. 
In Dirgelen Nuujts 26 ontvangt u verdere informatie over deze avond. 

Staccato... 

Vernieuwde website…           
… Misschien hebt u het al gezien. Onze website is vernieuwd. John Baggen 
van Inspired by Why heeft een aantal aanpassingen doorgevoerd. Daarmee is 
de site weer up to date. En, via een knop op de openingspagina komt u met-
een ook op onze Facebook pagina. Kijk op www. Dirgellander.nl of op onze 

Facebook pagina voor alle nieuws over uw Dirgelländer Muzikanten . 

Dirgelen Nuujts  
het nieuwsblad van de  

Dirgelländer Muzikanten  

verschijnt elk kwartaal 
gratis voor de leden van  

“Vrienden van  
de Dirgelländer”. 
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Tot slot nog. De agenda van de Dirgelländer Muzikanten loopt weer goed vol. 
Houdt u dus onze website in de gaten: www.Dirgellander.nl, de Facebooksite 

van uw Dirgelländer Muzikanten en de site www.Polkafest.nl. 
 

De eerstvolgende activiteit is ons busuitstapje naar Mierlo, zondag 8 april a.s.  
 

Uw Dirgelen Nuujts nummer 26 verschijnt eind juni 2018. 

Fine…           

...Het  is weer maart en zoals gebruikelijk in het maartnummer roepen we u 
ook dit jaar weer op om ons te steunen met de Clubkas Campagne van de 
Rabobank Westelijke Mijnstreek. Dat is dit jaar al voor de 8ste keer!  

De Dirgelländer Muzikanten behoren natuurlijk, zoals elk jaar, weer tot de 
aangemelde verenigingen.    
U weet het vast nog van de vorige keren; alle leden van de Rabobank Weste-
lijke Mijnstreek kunnen hun stem uitbrengen op hun favoriete vereniging.  

In ons geval dus de Dirgelländer Muzikanten. In de stemperiode van 8 t/m 23 
mei hebben de leden van de Rabobank zeggenschap over de verdeling van 
het gereserveerde bedrag dat daarmee naar het plaatselijke verenigingsleven 
stroomt. Vorig jaar leverde dat een mooi bedrag op voor onze blaaskapel.  
We rekenen ook dit jaar op uw steun. De uitslag van de Rabobank Clubkas 
Campagne 2018 wordt tijdens een evenement voor verenigingen en stichtin-
gen bekend gemaakt. Daarna publiceert Rabobank de uitslag op haar website.  

De Rabobank Westelijke Mijnstreek heeft voor 2018 besloten om een  
totaalbedrag van €200.000,00(!) uit te keren aan de deelnemende  
verenigingen en stichtingen. Uw stem is voor ons dus geld waard.  
Feitelijk kunt u ons steunen met 2 stemmen en ons zo, voor u zelf kosteloos, 
via de Rabobank een bedrag schenken. 
U wilt ons toch zeker ondersteunen? Doe dan mee aan de sponsoractie van de  
Rabobank Westelijke Mijnstreek via de site rabobank.nl/wm.  
Brengt u de actie ook onder de aandacht van familie, vrienden en bekenden?  

Wij verheugen ons op uw support, want uw stem is voor ons goud waard.  

Alvast onze hartelijke dank voor uw steun. 

Steun de clubkas.  Oproep aan alle Vrienden! 

  

U steunt ons toch zeker ook 

met uw stem van de 

Rabobank Clubkas 

Campagne 2018!  

 

 

De Dirgelländer Muzikanten in Merode (D)... 

 D irgelen Nuujts  

..Aan de voet van de Eifel, bij Düren, ligt het dorpje Merode met het gelijkna-
mige kasteel: Schloss Merode. Het kasteel wordt bewoond door de Prinsenfa-
milie Von Merode. Voorvaderen van de huidige Prinsen hadden het in de histo-
rie voor het zeggen in het dorp en op het kasteel Stein. 
Tastbare herinneringen aan deze periode zijn de gebouwen van Brouwerij De 
Fontein en delen van het huidige historische complex van kasteel Stein. Ook in 
de kerk van Oud-Stein is nog een en ander zichtbaar. 
Sinds enige tijd zijn de contacten tussen Stein en de Prinsenfamilie Von Mero-
de weer aangehaald. Een gevolg hiervan is onder andere dat Brouwerij De 
Fontein in Stein een Merode-bier gaat brouwen voor de Familie Von Merode. 
Tijdens het Britse Lifestyle-evenement British Flair op Schloss Merode, zal dit 
bier, in een schilderachtige ambiance, feestelijk worden gepresenteerd onder 

de muzikale begeleiding van uw Dirgelländer Muzikanten.  
Dit alles zal plaatsvinden op zaterdagmiddag 21 april a.s. . 
We stellen ons voor dat het voor u bijzonder interessant is om deze mooie 

middag met de Dirgelländer Muzikanten te kunnen beleven en daarbij het 
Schloss Merode te kunnen bewonderen en te genieten van het evenement.  
Tevens vertegenwoordigen we dan met onze groep de Steinder gemeenschap. 
Ondanks de korte tijdspanne die nog rest is het gelukt om met het bestuur 
van de Vrienden van de Dirgelländer het voornemen af te spreken om een 
busreis te organiseren naar Merode. 
De afstand is overigens geen bezwaar; binnen een uur is men met de bus van 
Stein in Merode.  
Speciaal voor onze groep uit Stein zal een gereduceerde entreeprijs worden 
geheven. Alle leden van De Vrienden van de Dirgelländer zullen hierover een 
apart bericht ontvangen met daarin de verdere details. 

Het is voor ons als Dirgelländer Muzikanten een eervol optreden en we ver-
heugen ons in ieder geval al op deze mooie middag! 

Feest op Schloss Merode (D) 

Samenstelling  
Dirgelen Nuujts:  
Peter Notten        
Henk Stortelder 


