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Reünie-Orkest
Limburgse Jagers

12e Jaargang nummer 69

Onderscheiden met de legpenning en oorkonde
behorende bij de Kolonel - Antoni - Waardering

Augustus 2021

Beste muziekvrienden en vriendinnen van
het Reünie-Orkest-Limburgse Jagers
Na een roerige corona tijd van meer dan ander halfjaar mogen we eindelijk weer
gaan optreden.
Wij hopen dat jullie de corona tijd goed zijn door gekomen zodat jullie de muziek
van het ROLJ mogen bijwonen. Op dit moment zijn de besmettingen weer aan het
dalen. We gaan zodoende van start op zondag 29 augustus a.s. met een Open Air
concert in Thorn.

De maand september staat in het teken voor een ode aan alle hulpverleners in
coronatijd. Begin september wordt er een extra Nieuwsbrief uitgebracht onder het
motto ‘Bedank allemaol’.
Hierin staan verdere gegevens over de activiteiten in september.
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Optredens van het ROLJ de komende 2 maanden
Zondag 29 augustus OPEN AIR CONCERT met een eventuele
brunch

Het Reünie-Orkest Limburgse Jagers is voor de inwoners van Thorn geen onbekende.
Café-restaurant Oad Thoear organiseerde de afgelopen 6 jaar het Nieuwjaarsconcert met het ROLJ
en enkele bekende Limburgse artiesten.
Dit jaar zal weer een Open Air concert worden georganiseerd met het
ROLJ.
Vooraf gaande van het Open Air concert vindt er een brunch plaats die
voor iedereen toegankelijk is. De kosten voor deelname aan deze brunch
zijn p.p. € 19.50 en kinderen 11-14 jaar € 13,50 p.p., incl. de entree voor
het Open Air concert.
De brunch is van 11.30 tot 14.00 uur.
Losse entreebewijzen voor Open Air concert kosten € 4,00.
Aanvang Open Air concert : 14.30 uur.
Alles zal plaats vinden op de parkeerplaats van Café-restaurant Oad
Thoear Steegputstraat 4, 6017 BC Thorn.
U kunt kaarten reserveren via Telefoon: 0475 561 516

Zaterdag 11 september muzikale bus tour door Limburg
Met optredens in o.a.
Maastricht, Stein, Geleen, Arcen,
Geijsteren.
Dit is uiteraard onder voorbehoud van de situatie rond
corona.

Zondag 19 september Dankjewel-concert van het Reünie-Orkest
Limburgse Jagers samen met de zangvereniging Aodemnoët.
( Concert uit dankbaarheid voor de inzet
van alle hulpverleners in de coronatijd )
aanvang 14.30 uur.
Begin september zal er een extra Nieuwsbrief
worden uitgebracht waar meer informatie over
zondag 19 september in staat.
Dit is uiteraard onder voorbehoud van de situatie rond corona.

Bron
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Herdenking Herculesramp in Eindhoven
eindigt hoopvol; de ramp die 34 muzikanten het leven kostte, lijkt niet langer
vergeten
EINDHOVEN - De kans is nu groot dat de Herculesramp niet langer een ‘vergeten ramp’ blijft.
Dat zei Peter Kempen namens de nabestaanden
van de 34 slachtoffers aan het einde van de gezamenlijke herdenking donderdag in Eindhoven.
Op het vliegveld en bij het Stadshuis kwamen
lotgenoten, overlevenden, hulpverleners en alle
betrokken
overheidsinstanties
bijeen.
Kempen denkt dat de ramp die plaatsvond op 15
juli 1996 nu weer ‘genoemd en besproken’ mag
worden. Dat leidde hij af uit de woorden van
‘reflectie, begrip en troost’ van burgemeester John
Jorritsma van Eindhoven en commandant der strijdkrachten Onno Eichelsheim, de ‘prachtige compositie’ die de stad liet schrijven als eerbetoon aan de
omgekomen muzikanten en de aanwezigheid van
minister Ank Bijleveld en een afgevaardigde van de
Belgische ambassade. ,,Dit geeft ons de moed en
inspiratie om positief verder te gaan”, aldus Kempen.

Maar ook hij benadrukte: ,,Ik en wij zullen uw dierbaren nooit vergeten; zij zullen in onze herinnering
blijven. Altijd.”
De speeches waren enkele onderdelen van de herdenking van de ramp, die - vanwege corona en de
tot de directe nabestaanden beperkte toegang tot het
Defensieterrein - plaatsvond op twee locaties: naast
de landingsbaan waar de leden van het fanfarekorps
van de landmacht en de Belgische bemanning hun
dood vonden én achter het stadhuis van Eindhoven.
Op beide locaties staat een monument voor de
ramp.

‘Die zwarte bladzijde kunnen wij nooit omslaan’
Eindhoven zal de 34 slachtoffers, de zeven overlevenden, hun nabestaanden en familie, én de hulpverleners in ieder geval niet vergeten. Nooit. ,,Die
zwarte bladzijde kunnen wij nooit omslaan”, aldus
burgemeester Jorritsma op Eindhoven Airport,
exact 25 jaar nadat het Belgische Herculestoestel op
die plek naast de landingsbaan neerstortte. Eichelsheim erkende dat de starre houding van Defensie
het niet gemakkelijker heeft gemaakt voor de nabestaanden.

Bij het stadhuis in Eindhoven herdachten onder andere
hulpverleners de Herculesramp bij het monument daar.
© Fotopersbureau Bert Jansen

Warme woorden, woorden van afschuw, van verdriet, van herdenking en van hoop door de aandacht
voor de zeven overlevenden. Woorden die indruk
maakten. Dat deden ook de gedichten die werden
voorgedragen. Zoals HerDenken van Margriet te
Morsche, voorgelezen door Patrick van de Heuvel,
een van de leden van de kapel die met de instrumenten per auto terugkwam uit Modena, Italië, die
dag, nu 25 jaar geleden. ‘jij blijft altijd jij / jong, vol
levenslust / de toekomst met een lach / ons beeld
voor altijd / dit houden we vast / herdenken is denken aan / leefbaar maken wat was / zien met je
hart’.

Muziek als eerbetoon

Nathalie de Cloe, overlevende van de Herculesramp,
speelt het Signaal Taptoe tijdens de herdenking op vliegbasis Eindhoven. Op de foto ook andere overlevenden
van het vliegtuigongeluk in 1996. © Kees Martens / DCI
Media

Maar niets kan emoties zo makkelijk oproepen als
muziek. Het is een ‘drager van emoties’ maar ook
een eerbetoon aan de muzikanten die de dood vonden, zei Martien Agterberg, de aalmoezenier die de
groep al 25 jaar begeleidt. Indrukwekkend waren
het Signaal Taptoe, op de trompet gespeeld door
Nathalie de Cloe, een van de overlevenden, voorafgaand aan de twee minuten stilte.
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4Het lied Somewhere uit de musical West Side Story,

een soort herkenningsmelodie van de lotgenoten,
werd gevoelig gezongen door Anja van Engeland.
Ook het stuk uit de televisieserie Band of
Brothers dat de verbinding tussen de muzikanten en
hun nabestaanden symboliseerde, maakte indruk.

Naast muziek waren het ook de rituelen die indruk
maakten. Het aansteken van zeven fakkels voor de
overlevenden en kaarsen en lampjes voor de slachtoffers en hun lotgenoten. Het opnoemen van de
namen van de 34 slachtoffers van de ramp door
twee van de overlevenden, Erik in ’t Veld en Ron
Geurts. Natuurlijk waren er ook kransen en een
bloemenhulde met zonnebloemen, door overlevenden en nabestaanden, en bij het Stadhuis door politiemensen, brandweerlieden, ambulancepersoneel
en andere hulpverleners.

Herdenking eindigt vol hoop
En tenslotte legden op de vliegbasis twee kinderen
van nabestaanden, Sam en Tim Verwoerdt, knuffels
bij het monument, zodat de herdenking toch vol
hoop eindigde. En dat zal gezien de speech van
voorzitter Kempen van de stichting Herculesramp
1996 zeker niet voor de laatste keer zijn geweest.
Kinderen leggen knuffels om de Herculesramp ook voor
de volgende generatie levend te houden.
© Kees Martens / DCI Media

Op vliegbasis Eindhoven zijn donderdag bloemen gelegd ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de Herculesramp.
© Kees Martens / DCI Media
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De nieuwe website van het ROLJ is er nu

Sinds enige tijd beschikt het ROLJ over een nieuwe en bijzonder mooie website met eenvoudige
toegankelijkheid.
Deze nieuwe website is tot stand gekomen op basis van een uitstekende samenwerking met Martin Hanssen,
Emile Hermkens, Frans Stoffels (ROLJ), Nico Vroom (voorzitter van de Stichting RLJ) en de heren Chris
van Straaten (LJ b.d.) en Marcel Franssen (LJ b.d.).

Ga naar www.limburgsejagers.nl of direct naar www.rolj.nl en dan kom je op de website van
het ROLJ.

Klikt u op bv

dan gaat u naar de pagina waar dit

staat ( zie het groene

pijltje ) Klik hierop en je krijgt de mappen te zien waar meer dan 900 foto`s opstaan.
Als u links op de blok

klikt gaat u ook naar de volgende pagina waar nu

Muziek en video`s ROLJ opstaat met dit teken
Klik ook hierop en maak dan een keuze wat je wilt zien van de mooie opnames van het ROLJ.
Geniet ervan.
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60-jarig huwelijk Corrie en Leo Hanssen
Maandag 5 juli 2021 was een heel bijzondere dag voor onze vicevoorzitter Leo Hanssen en zijn echtgenote
Corrie.
Op die dag vierden Corrie en Leo nl hun 60-jarig huwelijk samen met hun familie.
Voor het bestuur natuurlijk reden genoeg om namens het gehele Reünie-Orkest Limburgse Jagers onze
welgemeende felicitaties aan te bieden d.m.v. een mooie bos bloemen en een goede fles wijn.
Leo is als altsaxofonist verbonden aan ons korps sinds 1997. Daarnaast heeft hij diverse functies bekleed en
was hij geruime tijd voorzitter van ons korps en voorzitter van het toenmalig “25-jarig” jubileumcomité.
Tegenwoordig is Leo vicevoorzitter en is voor het bestuur en vereniging een belangrijk en ervaren
bestuurslid.
Corrie is altijd een trouw supporter geweest en daarnaast is zij een echte steun en toeverlaat voor Leo.
Wij willen Corrie, Leo en familie langs deze weg nogmaals van harte feliciteren met deze bijzondere
mijlpaal en hun bedanken voor hun jarenlange inzet en steun voor het ROLJ.
Namens het Reünie-Orkest Limburgse Jagers
Math van Sloun
Voorzitter

Programma 2021
Thorn
Provincie Limburg
Kessel

zondag
zaterdag
zondag

Schijndel
Stramproy

zondag
donderdag

29 augustus Open Air concert bij café/restaurant Aod Thoear
11 september Muzikale bustour door Limburg
19 september Dankjewel-concert ( concert uit dankbaarheid voor de inzet
tijdens de coronacrisis ) aanvang 14.30 uur.
17 oktober
Najaarsconcert aanvang 14.00 uur
28 oktober
Middagconcert aanvang 14:30 uur

De concerten zijn uiteraard onder voorbehoud van de situatie rond corona.

Programma 2022
Thorn
Tegelen
Kerkrade
Venlo
Stein
Bergen Hohne (Duitsland)

zondag
9 januari
zondag
16 januari
donderdag
5 mei
zaterdag
7 mei
mei/juni
midweek ?

Nieuwjaarsconcert zaal Aod Thoear
Nieuwjaarsconcert
Middagconcert Hambos
Avondconcert in de Venlonazaal.
Koffieconcert met Steiner Mannenkoor

Onder voorbehoud
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Was de Partituren van….

MUZIKAAL PORTRET VAN: René Schurer
Voorletters en achternaam:
H.A.J.M. Schurer
Roepnaam:
René
Welk instrument bespeel je?
Op dit moment Trompet.

Welke ander instrument heb je ooit gespeeld? Enz.
Cornet en Bugel.
Hoe lang ben je lid van het ROLJ.
Eigenlijk ben ik vaste invalskracht sinds het moment dat Guus Erkens ziek werd...
In welk ander muziekkorps speel je nog/heb je gespeeld?
Ik ben sinds 2013 lid van de Koninklijke Harmonie St Caecilia Spekholzerheide en ik ben 42 jaar
lid van de Fanfare Victoria in Rimburg geweest.
Van welke vereniging ben je nog meer lid:
CDA Kerkrade en Oranjevereniging Kerkrade.

Welke hobby’s heb je nog meer:
Wandelen en fietsen.
Van welke muziek hou je het meest:
Blaasmuziek maar ook popmuziek met name Phil Collins.
Welke muziek zou je graag bij het ROLJ willen spelen:
Ik moet zeggen dat ik steeds weer verrast wordt door de muziekkeuze bij het ROLJ welk altijd
leuk is om te spelen.
Wat vind je van een concertreis met het ROLJ naar het buitenland:
Ik heb een keer uit geholpen tijdens de concertreis naar Warstein waar ik nog steeds een mooie
herinnering aan heb.
Wat vind je van het ROLJ:
Een gezellige club van bevlogen muzikanten en dito dirigent.
Wat wil je nog meer kwijt:
Helaas ben ik nog volledig bezig in het werkproces waardoor ik niet altijd aanwezig zal kunnen
zijn. Dit omdat in het weekeinde thuis ook altijd werk ligt welk alleen dan uitgevoerd kan worden.
De gezelligheid staat bij het ROLJ hoog in het vaandel en het is dan ook een genot om met hun te
spelen.
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Cartoons
LEUK

TAALHUMOR
Ik ben nogal ontmand, want mijn secretaresse is ziek.
Opa moest naar de dokter want hij had last van zijn fosfaat.
De onverzekerde eigenaar is door deze miljoenenschade totaal geürineerd.
Wat zijn kleine kinderen toch nog ongeknutseld.
Je moet die zaken gewoon met elkaar intrigeren.

HET BESTUUR, DIRIGENT, LEDEN EN DE
REDACTIE VAN HET ROLJ
WENSEN U EEN

FIJNE
VAKANTIE

GENIET ERVAN
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WIJ FELICITEREN
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Jo Habets
Huub Ronckers
Paul Ramakers
René Schurer
Jeu Spronk
Henk Valize
John Haegmans
Jan Kroes
Theo Ramakers
Jos Stoffels

4 augustus
7 augustus
8 augustus
10 augustus
11 augustus
14 augustus
16 augustus
19 augustus
31 augustus
31 augustus

Lex Paques
Helga Ramakers
Wiel Deckers
Lou Smeets

19 september
27 september
30 september
27 september

Van Harte Gefeliciteerd namens het
Reünie-Orkest Limburgse Jagers

Vanaf deze plaats willen wij alle zieken
VAN HARTE BETERSCHAP EN STERKTE TOEWENSEN.

Krink Ech.

Waem kèntj ze nog ????

Waat ich dich zèk
Det doon ich hieël dèk.
Mer die van Pepinusbrök
Doon det hieël dök.

Hae weurtj al awd
Hae liktj op alle slekskes zawt.
Zelfs zónger raeje
Bliftj hae aan lekfiete väöl
aandach bestaeje.

Slogan van de maand;
Es se op zaoterdig in de buut waerdjes gewasse
En nog zelf op dien kènjer mós passe.
DEZE NIEUWSBRIEF IS ONDER EIGEN BEHEER EN ONDER
EIGEN VERANTWOORDING SAMEN GESTELD DOOR DE REDACTIE
Wilt u zich abonneren op de gratis Nieuwsbrief, stuur dan even een mailtje naar
redactie.rolj@gmail.com o.v.v. Nieuwsbrief voorzien van uw e-mail adres en u ontvangt de
Nieuwsbrief om de twee maanden gratis in uw mailbox.
U kunt lid worden van de Fanclub ROLJ via rolj.fanclub@gmail.com

REDACTIE;
Bezoek onze website: www.rolj.nl

Frans Stoffels en Martin Hanssen
E-mail: redactie.rolj@gmail.com

