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Ingekomen post

V.l.n.r.: Frans Stoffels, Emile Hermkens, Ton Balendonck, Math van Sloun, Olaf Simons en Jos Stoffels.
Afbeelding: Rob van Deurzen De Limburger
LIMBURG

Muzikaal applaus Limburgse Jagers als
drieluik op televisie
Onder de noemer 'Bedank allemaol’ reisde en
musiceerde het Reünie-Orkest Limburgse Jagers
(ROU) onder leiding van dirigent Jos Stoffels
afgelopen zomer door heel Limburg. De insteek,
een muzikaal hart onder de riem steken van
iedereen die zich uit de naad gewerkt heeft om
tijdens de coronacrisis anderen te helpen. TVEIIef maakte opnames en zendt de ode, aangevuld
met interviews uit 'het veld’, in november als
drieluik uit.
DOOR ROB VAN DEURZEN

We kunnen het ons allemaal nog wel herinneren.
Het applaus dat klonk voor de mensen in de zorg
tijdens de eerste coronagolf. Ook in Limburg gingen de handen massaal op elkaar. Maar de crisis
duurde langer dan gehoopt, de maatregelen werden
strenger en de waardering maakte bij een groot deel
van de bevolking plaats voor onbegrip en frustratie,
omdat er ‘op straat’ weinig te merken was van de
impact van het virus. Achter de deuren van ziekenhuizen en zorgcentra, maar ook door diverse andere
instanties werd en wordt er echter nog steeds met

man en macht gevochten om mensenlevens te
redden. „Die strijd tegen het virus ging en gaat
onverminderd door. Die mensen verdienen nog

steeds applaus. En dat wilden wij graag laten weerklinken in de vorm van miniconcerten door heel
Limburg”, legt ROLJ-voorzitter Math van Sloun het
idee uit, dat reeds ontstond in het voorjaar van 2020.
Enthousiast
De plannen voor de concerttour, die werden ondersteund door onder meer oud-gouverneur Theo Bovens, gingen vanwege de lockdown noodgedwongen de ijskast in. Tot maart van dit jaar.

Om het idee breder gestalte te kunnen geven zocht
het ROLJ contact met Olaf Simons en Ton Balendonck van televisiezender TVEIIef. Beide heren
waren al snel enthousiast en er werd een projectteam
samengesteld, waarin naast Simons en Balendonck
ook dirigent Jos Stoffels, Emile Hermkens, Frans
Stoffels en Math van Sloun namens het orkest vertegenwoordigd waren.

Het 53 leden tellende orkest van oud-dienstplichtige
Limburgse Jagers en oud-defensiemedewerkers
maakte, met de heren van TVEIIef in hun kielzog,
afgelopen zomer een tour door heel Limburg. Er
werd, zonder of met een beperkt publiek, gemusiceerd in onder meer Maastricht (Vaeshartelt), Stein
(kasteelruïne), Thorn, Kessel, Lottum (kasteel de
Borggraaf) en Geijsteren (Landgoed). Maar ook bij
het Zuyderland Medisch Centrum in Sittard-Geleen.
„Een megaklus, te vergelijken met een militaire operatie. Maar bovenal een geweldige, onvergetelijke
belevenis”, blikken de muzikanten tevreden terug.
„Voor dit project is zelfs speciaal de Ode aan de
helde in de zorg geschreven.”
Oprechte verhalen
Maar er klonk niet alleen muziek. Olaf Simons
sprak tevens met de mensen uit de zorg die met de
voeten in de klei stonden en de crisis van heel dichtbij meemaakten. IC- medewerkers en mensen uit de
(thuis)zorg, maar ook politieagenten en geestelijk
verzorgers komen aan het woord. „Niets is gestuurd,
waardoor er mooie, emotionele en indringende gesprekken ontstonden”, aldus de tv-maker. „Maar er
klinkt zeker ook angst, frustratie en onbegrip. Het
zijn oprechte verhalen recht uit het hart, die in de
reportage mooi samensmelten met de muziek van
het
Reünie-Orkest
Limburgse
Jagers.”

‘Bedank allemaol’ was te zien op 3,10 en 17 november als drieluik uitgezonden op TVEIIef, vanaf 18.00 uur, met een
doorlopende herhaling op de zondag. Meer info: www.rolj.nl
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Ingekomen post

Reportage ‘Bedank allemaol’ van Limburgse Jagers
begin november op televisie

'Bedank allemaol' het initiatief waarmee het muziekkorps van de Limburgse Jagers mensen eert
die hebben bijgedragen aan bestrijding van het
coronavirus, nadert zijn apotheose. Thans wordt de
laatste hand gelegd aan een televisiereportage, die
begin november door de Limburgse zender TVEllef
wordt uitgezonden.
Het 53 muzikanten tellende Reünie-Orkest Limburgse Jagers (ROLJ) onder leiding van dirigent Jos
Stoffels was afgelopen zomer in heel Limburg met
grotere en kleinere concerten actief om zorgmedewerkers, hulpverleners en verder iedereen die zich
tijdens de coronacrisis uit de naad heeft gewerkt te
trakteren op (nieuwe) muziek. Als 'extraatje' stelde
het korps een nieuwe tekst op met als titel 'Ode aan
de helde in de zörg'

TVEllef volgde het korps tijdens zijn zomertour
langs onder meer Kerkrade, Maastricht, Stein,
Thorn, Stevensweert, Ohé en Laak, Geijsteren en
Lottum. Naast het registreren van concerten,
interviewde de omroep diverse mensen uit de zorg
en van hulpdiensten. Al die opnames resulteren in
een serie die in november in verschillende afleveringen op televisie wordt uitgezonden.

Dit najaar volgen nog concerten in Schijndel en
Stramproy, maar iedereen die het korps wil uitnodigen voor zo’n uitvoering kan contact opnemen met
het ROLJ via de secretaris: info.rolj@gmail.com.

Donderdag 28 oktober jl. Middagconcert te Stramproy

De Ouderenvereniging is evenals de parochie genoemd naar de H. Willibrordus, bisschop
van Utrecht. De Ouderenvereniging werd opgericht in 1961 en vierde haar 60-jarig
bestaansfeest.

Ingekomen post
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Jo Weijers 60-jaar muzikant Fanfare St. Cecilia Bocholtz
Jo is muzikant, trombone, bij Fanfare St. Cecilia Bocholtz
Op 14 november jl. is Jo en zijn vrouw, op gepaste afstand,
gefeliciteerd. Jo kreeg een Jubilea / ereteken dit bestaat uit
vergulde speld met 2 zirkonia’s

Wat is er toch zo typerend voor Jo Weijers?
Bekijk hem eens twee minuten tijdens een repetitie en je weet het meteen. Jo is geconcentreerd bezig, niet alleen bij het muziek maken, ook in het gesprek denkt hij goed na
en geeft weloverwogen antwoorden. Hij weet heel goed wat hij in alle bescheidenheid
doet en wat hij wil. Dat kan ook niet anders als je weet dat Jo één van de trouwste leden is van het Reünie-Orkest Limburgse Jagers.
Sinds de oprichting in 1992 speelt hij de 1e trombone in het orkest. Volgend jaar viert
hij bij ons dus zijn 30-jarig jubileum!! En omdat hij zelden ontbreekt bij repetitie of
uitvoeringen mogen wij hem daarvoor alle lof toezwaaien.
Maar wat denken jullie? Weloverwogen vierde hij vorig weekend zijn 60-jarig lidmaatschap van de fanfare
waarbij hij zijn eerste schreden in de blaasmuziek zette. Hij vierde in alle stilte en geheimhouding voor ons,
zijn jubileum bij Fanfare St. Caecilia in Bocholtz. Dat typeert zijn bescheidenheid. Dat typeert Jo Weijers!
Dat weerhoudt ons er niet van hem nu namens Dirigent, Leden, Ereleden en Ladyspeaker alsnog van harte
te feliciteren met zijn 60-jarig lidmaatschap van Fanfare St Caecilia Bocholtz en hem toe te wensen dat hij
nog vele jaren in goede gezondheid zijn hobby, zowel in Bocholtz als bij het ROLJ mag blijven uitoefenen.
Onze gelukwensen gelden ook zijn echtgenote die hem al vele jaren terzijde staat, maar ook de fanfare mag
zich gelukkig prijzen met de trouw die ze van Jo hebben ontvangen.
Proficiat Jo.
En nog heel veel jaren!
Het Reünie-Orkest Limburgse Jagers

Programma 2022
Schijndel
zondag
9 januari
Tegelen
zondag
16 januari
Kerkrade
donderdag 5 mei
Venlo
zaterdag
7 mei
Stein
mei/juni
Velden
zondag
10 juli
Bergen Hohne (Duitsland) midweek ?

Dankjewelconcert
Nieuwjaarsconcert
Middagconcert Hambos
Avondconcert in de Venlonazaal.
Koffieconcert met Steiner Mannenkoor
Kuurconcert

Let wel:
Voor toegang tot evenementen kunnen coronatoegangseisen gelden.
Houd er rekening mee dat u een coronatoegangsbewijs moet kunnen tonen.

In verband met de steeds veranderende maatregelen van de overheid kan het zijn dat een
optreden, dat op het programma staat, niet meer doorgaat. Bekijk voor het plannen, om
naar een concert te gaan, eerst op de website van het ROLJ. www.rolj.nl Zo ben u steeds
op de hoogte van de meest recente recent genomen maatregelen en eventuele annuleringen
van een concert.
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Zondag 9 januari 2022 DANKJEWELCONCERT Schijndel

In verband met de steeds veranderende maatregelen van de overheid kan het zijn dat een optreden,
dat op het programma staat, niet meer doorgaat. Bekijk voor het plannen, om naar een concert te
gaan, eerst op de website van het ROLJ. www.rolj.nl Zo ben u steeds op de hoogte van de meest
recente recent genomen maatregelen en eventuele annuleringen van een concert.
Ingekomen post

Jean Gubbels (79) regelt gratis concert Limburgse Jagers voor zorgmedewerkers
van zijn vrouw

‘Zonder zorg zijn wij nergens’
Jean en Dolores Gubbels krijgen vier keer per dag zorgmedewerkers over de vloer, nadat
Dolores werd getroffen door een herseninfarct Nu vindt Jean het tijd om de zorg te bedanken.
Robèrt van Lith
Schijndel

Jean Gubbels kan het moment nog zo voor de geest
halen. „We woonden nog maar zes weken in dit
appartement in Schijndel. Het was de dag voor mijn
verjaardag. Dolores vroeg: ”Zullen we warme
chocolademelk maken?” Ik antwoordde: ”Wat praat
je raar?” Het bleek een gevolg van een herseninfarct
te zijn. Van het ene op andere moment veranderde
het leven van Jean (79) en Dolores (78) Gubbels
drastisch.
Halfzijdig verlamd
Dolores raakte halfzijdig verlamd, kon niet meer praten en niet meer lopen. Nu, ruim vijf jaar later, gaat
het een stuk beter met haar. Ze kan weer heel behoorlijk praten en kan zelfs een beetje lopen achter haar
rollator. Toch is de geboren Friezin nog altijd beperkt
en kan ze niet zonder zorgmedewerkers, die haar helpen met aankleden, uitkleden, huishoudelijke hulp en
ga zo maar door. ”Zonder de zorgmedewerkers zijn
mijn vrouw en ik nergens”, zegt Jean Gubbels. ”En
ze zijn nooit te beroerd om te helpen.”
Ook voor hem veranderde het leven. Hij werd van
het ene op het andere moment mantelzorger en kreeg
vanaf dat moment vier keer per dag ’zorg’ over de
vloer. Nu vindt hij het tijd om het zorgpersoneel te
bedanken. Dat doet hij op zondag 9 januari om 14.00
uur met een ’Dankjewelconcert’ van Reünie-Orkest
Limburgse Jagers in sociaal-cultureel centrum De
Vink in Schijndel. De geboren en getogen Limburger
Jean Gubbels maakt zelf al zeker 50 jaar deel uit van
Limburgse Jagers. Hij speelt in totaal al zo'n 70 jaar
(!) op de waldhoorn.
Het Limburgse orkest is zijn lust en zijn leven.
Als we een cd van dit orkest opzetten, stromen de
tranen over onze wangen
- Dolores Gubbels

En dat geldt ook voor Dolores. ”Onze band met De
Limburgse Jagers is zó intens", vertelt Dolores vanuit
haar rolstoel in de woonkamer. ”Als we een cd van
dit orkest opzetten, stromen de tranen over onze wangen. Zoveel betekenen De Limburgse Jagers voor
ons.”
Het was in Limburg dat ze elkaar troffen, de Friezin
en de Limburger. ”Nu zijn we al ruim 40 jaar
getrouwd”, zegt Dolores.

Jean en Dolores Gubbels uit Schijndel. Rechts Dolores’
vaste verzorgster Marianne van de Broek.

In de woonkamer hangen prachtige schilderijen van
haar hand. ”Die kan ik nu helaas niet meer maken”,
maar ze telt haar zegeningen. Veel kan ze nog wél.
”Mijn moeder heeft zich voor een heel groot gedeelte geknokt naar wat ze nu allemaal kan”, zegt haar
dochter Alexandra Peperkamp met veel trots.
‘Spannende tijden’
Tijdens de coronapandemie kregen Jean en Dolores
zo mogelijk nóg meer respect voor de thuiszorg.
Jean: ”Het waren echt spannende tijden. In het begin van corona raakte een van de zorgdames besmet. Zij had een dag eerder mijn vrouw nog gedoucht. Dolores moest meteen getest worden.
Gelukkig was ze niet besmet geraakt.” Nu en dan
kwam zorgpersoneel in witte pakken bij de
Gubbels’ thuis
Er was altijd wel Iemand die het overnam.
Echt ongelooflijk
- Jean Gubbels
„En soms viel een van hen uit vanwege corona,
maar dan was er altijd wel iemand die het overnam.
Echt ongelooflijk.”
Nu er weer meer mogelijk is, kwam Jean op het idee
van een benefietconcert. Hij kreeg hulp van dochter
Alexandra en buurman Toon van der Sanden, die
onder meer sponsoring regelde.
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de versoepelingen mochten we eindelijk
weer spelen met het reünieorkest. Met de bus
maakten we een toer door Limburg en we traden ook op in enkele zorgcentra. Toen wist ik
het: ”Ik haal het orkest ook naar Schijndel,
dacht ik.”
Het Reünie-Orkest van de Limburgse Jagers
staat tijdens de optredens onder het motto

’Bedank allemaol’ muzikaal stil bij de gevolgen van corona. Dat concert geven ze op zondag 9 januari dus in Schijndel. ”We zijn dan
met 54 muzikanten", zegt Gubbels. ”We spelen
militaire muziek, maar ook popmuziek, nummers van André Rieu en onze dirigent, Jos
Stoffels, heeft voor de Dankjewelconcerten een
geheel nieuw repertoire samengesteld.”

In De Vink zijn straks 250 zitplaatsen beschikbaar. ”Het is een gratis concert en iedereen is welkom. Maar vol is vol, dat wel.”

Zondag 16 januari 2022 Nieuwjaarsconcert Tegelen
In verband met de steeds veranderende maatregelen van de overheid kan het zijn dat een
optreden, dat op het programma staat, niet meer doorgaat. Bekijk voor het plannen, om
naar een concert te gaan, eerst op de website van het ROLJ. www.rolj.nl Zo ben u steeds
op de hoogte van de meest recente recent genomen maatregelen en eventuele annuleringen
van een concert.

Zondag 16 januari KBO Tegelen St. Martinus/St. Joseph
Nieuwjaarsconcert Reünie-Orkest Limburgse Jagers
Zondag 16 januari 2022 is het Reünie-Orkest van de Limburgse Jagers alweer voor de
3e keer te gast bij de KBO St. Martinus/St. Joseph in Tegelen.
Na het jubileumconcert in 2014 en het Nieuwjaarsconcert in 2019 organiseert KBO St. Martinus/St. Joseph uit Tegelen op zondag 16 januari wederom een Nieuwjaarsconcert met het ReünieOrkest Limburgse Jagers.
In 2013 is de KBO verhuisd met hun activiteiten naar Partycentrum Zaelke waar ze inmiddels
8 jaar hebben vertoefd. Partycentrum Zaelke sluit eind dit jaar echter definitief de deuren en derhalve gaat de KBO verhuizen naar de helemaal gerestaureerde Harmoniezaal in Tegelen die
9 januari officieel haar deuren opent.
De leden van de KBO vonden het optreden van het ROLJ in 2014 en 2019 in één woord fantastisch en hebben er geweldig van genoten. De leden kijken nog altijd met een heel fijn gevoel terug
op deze concerten.
Reden te meer dan ook voor het bestuur om voor het nieuwjaarsconcert 2022 het Reünie Orkest
van de Limburgse Jagers wederom te vragen om een optreden te willen verzorgen voor hun
1e activiteit op de nieuwe locatie.
Niet alleen leden van de KBO maar ook fans van het R.O.L.J. zijn van harte welkom op dit nieuwjaarsconcert op 16 januari in De Harmoniezaal – Posthuisstraat 30-32 te Tegelen. Aanvang van het
nieuwjaarsconcert is om 14.30 uur.
De entreeprijs bedraagt € 10,00. Dit is inclusief een kop koffie/thee en een stuk vlaai.
Interesse? U kunt zich aanmelden bij voorzitter Gé Vervoort: g.vervoort1@ziggo.nl
of bel 06 – 122 828 37.
Kaarten zijn ook verkrijgbaar bij: Brasserie Rach – Kerkstraat 50 in Tegelen.
Vaccinatie of testbewijs verplicht.
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Even terug in de tijd

In de Harmoniezaal in Tegelen, waar het ROLJ nu het Nieuwjaarsconcert geeft, was ook de zaal waar de Limburgse
Jagers in 1961 hun eerste grammofoonplaat opnamen. Door de corona ging in 2021 het Nieuwjaarsconcert niet door.
Het is nu alweer 61 jaar geleden.

Fanfarekorps Limburgse Jagers maakte in Tegelen vier grammofoonplaten 1961
TEGELEN, 22 maart - Het fanfarekorps van de Limburgse Jagers heeft donderdag
in de Tegelse Harmonie zaal een muzikale marathon gepresteerd ten gerieve van
de
grammofoonplatenmaatschappij Telefunken-CNR. Om negen uur in de kille och
tend bliezen ze er de eerste noten uit het koper, om zeven uur `s avonds de laatste.
Het ging er om een vijftal platen waarop het korps onder kapelmeester A. Posthu
mus en de drumband onder sergeant-majoor J. Ruskus laten horen waartoe ze in
staat zijn.

Harmoniezaal 1961

Harmoniezaal 2021
Ontwerp van de Harmoniezaal in Tegelen na de
renovatie.
Afbeelding: Imenda Dishnica, Verheijen Smeets
Architecten

Uitzending van drieluik “Bedankt allemaol”
TV uitzending “Bedank allemaol”
Goed nieuws voor onze woonachtig in Noord-Limburg.
Ons drieluik “Bedank allemaol” is nu ook te zien via enkele lokale/regionale TV zenders in de regio’s
Venlo en Venray.
In Noord-Limburg wordt de special nu ook uitgezonden.
Dit zijn de uitzenddata en zenders in Noord Limburg: Peel & Maas TV Ziggo kanaal 43, Trined & PlinQ
kanaal 551 Zaterdag 20 nov vanaf 19.00 uur Aflevering 1 Aflevering 2 & 3 een week en twee weken later
dus 27 november en 4 december vanaf 19:00 uur.
Aansluitend volgt de herhaling iedere 2 uur doorlopend t/m de zondag 23.00 uur.
Omroep Venray TV Op alle TV service aanbieders (Ziggo, KPN e.d.) in Noord-Limburg
Het gehele weekend van 3, 4 en 5 december aflevering 1, in de uitzending die start om 17:00-19:00-21:00
en 23.00 uur
Het gehele weekend van 10, 11 en 12 december aflevering 2, in de uitzending die start om 17:00-19:0021:00 en 23:00 uur
Het gehele weekend van 17, 18 en 19 december aflevering 3, in de uitzending die start om 17:00-19:0021:00 en 23:00 uur. Deze zenders zijn te ontvangen in Venray, Horst, Bergen, Venlo, Peel & Maas en
Gennep.
Allen veel kijkplezier gewenst
Namens het project team “Bedank allemaol”
In de maand december 2021 zullen de uitgezonden films ook op de website van het ROLJ komen te
staan.
U krijgt bericht hierover zodra dat mogelijk is.
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Herdenking monument van verdraagzaamheid Leudal 2021
Op donderdag 18 november 2021 was voor de 21e keer, de jaarlijkse Internationale herdenking bij het Monument van Verdraagzaamheid in Haelen
plaatsvinden. De herdenking was, i.v.m. corona, in verkorte vorm zoals
ieder jaar plaats op de donderdag die het dichtst bij de bevrijdingsdatum
van het Leudal (16 november) ligt. Het is nu 77 jaar geleden dat het Leudal
werd bevrijd.
Prpogramma.
14.00 uur Aanvang van de herdenking

1. Welkomstwoord door Ria Schmieder MBE, voorzitter Stichting
Herdenkingsmonument Militairen
2. Herdenkingstoespraak door burgemeester Désirée Schmalschläger
Gemeente Leudal
3. Krans/bloemlegging door gemeente en Stichting
4. a. Ich hatt’ein Kameraden door Jean Pisters
b. De Last Post door Jean Pisters
5. Een minuut stilte
6. Het reveille door Jean Pisters
7. Sluiting door Ria Schmieder MBE

Sobere Phaffdag 2021
Op 23 November wordt elk jaar de oprichting van het Linie Regiment van
Kolonel Pfaff herdacht. Dit Regiment is de voorloper van ons mooie Regiment
Limburgse Jagers. Ook dit jaar stond de 208e jaarlijkse Phaffdag gepland, om dit
heugelijke feit te vieren en tevens te herdenken. Helaas kon er door de huidige
Corona maatregelen niet de aandacht aan besteed worden zoals we gewend zijn.
Om toch niet voorbij te gaan aan dit belangrijke moment heeft de Regimentscommandant
besloten om in een zeer klein gezelschap een ceremonie te organiseren waarin in
ieder geval de herdenking en kranslegging werden uitgevoerd. De kranslegging
werd hierbij uitgevoerd door de
Regimentscommandant, overste Ron Plender en de voorzitter van de SVRLJ, kolonel Richard van
Harskamp.
De Last Post door werd gespeeld door Jos Linssen muzikant van het ROLJ.
Voor Elkaar, Altijd!

Pag 9
9

MUZIKAAL PORTRET VAN: Piet Ubachs
Voorletters en achternaam:
P.L.M. Ubachs
Roepnaam:
Piet
Welk instrument bespeel je?
Trompet.
Welke ander instrument heb je ooit gespeeld? Enz.
Bugel, cornet en tuba.
Hoe lang ben je lid van het ROLJ.
Sinds 2017.
In welk ander muziekkorps speel je nog/heb je gespeeld?
Heb gespeeld in de fanfare Sint Joseph in Meers-Elsloo.
Van welke vereniging ben je nog meer lid:
Geen.
Welke hobby’s heb je nog meer:
Fokken van kanaries (gele en satinet wit) en op tentoonstellingen spelen.
Ben al twee keer wereldkampioen (Lausanne en Hasselt) geweest met een satinet witte kanarie en
een isabel witte kanarie en 1 keer zilver met een gele kanarie (Zwolle)
Ik fiets nog 2 of 3 keer in de week op de race fiets zo’n 80 km per rit.
Van welke muziek hou je het meest:
Schlagermuziek en Böhmische- en Mährische blaasmuziek.
Welke muziek zou je graag bij het ROLJ willen spelen:
De muziek die we spelen vind ik goed.
Wat vind je van een concertreis met het ROLJ naar het buitenland:
Ik kijk ernaar uit.
Wat vind je van het ROLJ:
Gezellig en ik had veel eerder hieraan moeten toegeven om erbij te gaan.
Wat wil je nog meer kwijt:
N.V.T.
Doe veel vrijwilligers werk zoals;
Secretaris van een Vogelvereniging (Vogel Vrienden Westelijke Mijnstreek)
Penningmeester van de Nederlandse Bond voor Vogelliefhebbers van District Limburg
Secretaris bij het ROLJ
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Cartoons

TAALHUMOR
De gladiatoren van de centrale verwarming
moesten worden schoongemaakt.
Na het ongeluk lag de man nog weken in
komma.
Zij is al bijna tachtig maar nog zeer fataal.
Wij zijn een stichting met een ideale
doelstelling.
Zij vinden er allemaal iets van hun geding.

Haar man was regisseur bij de politie.
Ons bedrijf doet zaken voor astronautische
bedragen.
De veroordeelde ging in castratie.

Ik vind wel dat je consument moet blijven.
Ik heb het met twee-continent lijm vast
gemaakt.
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John Custers
Alexander Ramaekers

19 december
28 december

Jac van Dael
Jean Pisters
Funs Coppers
Marcel Franssen

11
17
23
27

januari
januari
januari
januari

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 ????

In det werk höb ich geine zin
Ich vènj gein begin.
Det is zoa mit väöl zake
Ich zal dich 'n aanwerk make.

Al hieël lang
Woor ich bang.
Óm nao de tandjarts te gaon
Dae leet dae baktandj neet
staon.

Slogan van de maand;

Es se swoondigs nog de waek bös gaon deile
En mit 'n kusje alle wundjes kós heile.
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