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Bestuur ROLJ bezoeken alle leden en ereleden met  
 

Kerstwens 2021 
 
Sinds vele jaren is de maand december steevast de maand waarin het ROLJ het jaar afsluit met een 
gezellige feestdag voor alle leden, ereleden, genodigden en partners, de Finale. 
Echter vanwege Covid-19 was dit evenals vorig jaar helaas niet mogelijk. Als alternatief had het 
bestuur wederom besloten om alle leden persoonlijk te bezoeken en een Kerstwens met bijhorend 
kerstgeschenk in de vorm van een pakketje wijn aan te bieden. 
Er werd een groepsindeling opgesteld zodat ieder bestuurslid ca 10 le-
den zou gaan bezoeken en wel op zaterdag 18 december jl. 
Tevens werden alle jubilarissen een klein beetje in het zonnetje gezet 
middels een mooie felicitatiebrief. Dit wordt natuurlijk vervolgd met 
een officiële huldiging in 2022 zodra de situatie dit toelaat. 
Het bestuur kon terugzien op een zeer geslaagde actie en alle leden 
vonden dit dan ook een geweldig initiatief, niet alleen vanwege de 
mooie Kerstwens met passend geschenk maar zeer zeker ook vanwege 
het persoonlijke karakter van deze actie. 
Hopelijk verloopt het nieuwe jaar voorspoedig en kunnen wij 2022 
weer afsluiten met de traditionele 
Finale.  

 
Math van Sloun 
Voorzitter 

 

Cor Kwakman is een van de 
jubilarissen in 2021 

Er waren in 2021 ook 5 Jubilarissen in ons korps. 
20 jaar Frans Topeeters  
15 jaar Cor Kwakman en Ferry Tummers  
  5 jaar Lou Smeets en Andre Loosberg  
 
Deze jubilarissen zullen later dit jaar bij een gelegenheid worden gehuldigd. 

Het ROLJ heeft een reis door de provincie gemaakt op 11 september jl., met een door Kupers Rei-
zen in Weert gesponsorde bus. Kwaliteit moet natuurlijk ook hier voorop staan. Tuurlijk! Van 
Vaeshartelt via Stein, Sittard-Geleen en Geijsteren naar de laatste locatie in Lottum, de Borggraaf. 
In de mini-concerten op die locaties hebben we ons respect en dank aan alle hulpverleners tijdens 
de crisis tot uitdrukking gebracht in de drie pijlers van ons programma: 
* Sfeerrijke, maar minder bekende beelden van Limburg, 
* Gepassioneerde muziek van ons korps, met in achtneming van de mogelijkheden. 
* Interviews met direct betrokkenen uit de zorg in alle facetten, 
TVellef heeft de beelden verzorgd en heeft daarmee aangetoond net zo betrokken te zijn bij de cri-
sis als wij. Ook de medewerkers van TVellef voelden de beperkingen, maar hebben er samen een 
geweldig festijn van gemaakt in hun opnames. Méér dan alleen maar ’Chapeau’ voor Olaf Simons, 
Ton Balendonck en hun medewerkers. De namen lezen jullie bij de aftiteling. Project méér dan 
geslaagd. 

De filmopnames werden in november jl. als drieluik wekelijks uitgezonden bij omroep TVEllef .  
 
Filmbeelden van de drieluik uitzendingen zijn vrij gegeven door TVEllef.  
Ga naar www.rolj.nl om deze filmbeelden via muziek en video`s  ROLJ te bekijken. 
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Stichting Regiment Limburgse Jagers  
en het  

Reünie-Orkest Limburgse Jagers 
 

Afgelopen jaar is er, behalve de voortslepende coronapandemie, ondanks alle beperkingen toch heel veel 
gebeurd binnen het Regiment Limburgse Jagers. Als muziekliefhebbers van het Reünie-Orkest Limburgse 
Jagers zal een deel daarvan ook jullie wel zijn opgevallen, maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat er 
onduidelijkheden zijn ontstaan.  Om die onduidelijkheden weg te nemen wil ik, als bestuurslid belast met 
communicatie, een poging doen om het voor iedereen helder te maken.  
 
Al in 1987 werd de Stichting Regiment Limburgse Jagers opgericht, waar al vrij snel (1992) het ROLJ als 
min of meer zelfstandige organisatie bij aansloot. Jarenlang is daar vrijwel geen wijziging in geweest.  
Ontwikkelingen in 2010 (onder andere zicht op de invoering van de Veteranenwet) leidden ertoe dat steeds 
meer organisaties bij elkaar kwamen, en de noodzaak voor samenwerking steeds groter werd. Medio 2020 
heeft de regimentscommandant opdracht gegeven om een aanzet te geven voor verbeteringen, om zo te  
komen tot een toekomstbestendige organisatie waar alle taken van het regiment tot hun recht komen. In 
2021 heeft de regimentscommandant een Transitiecommissie ingesteld om dit tot uitvoer te brengen.  
 
De belangrijkste wijzigingen hebben vrijwel geen impact op de dagelijkse gang van zaken voor veteranen 
en muziekliefhebbers. Besloten is om het bestuur van de stichting en het bestuur van de veteranenvereniging 
samen te voegen. Het vernieuwde bestuur bestaat uit de zittende bestuursleden van beide organisaties. Voor 
wat betreft de voorzitter is er wel degelijk een grote verandering; na ruim 21 jaar heeft lkol bd Nico Vroom 
aangegeven niet meer beschikbaar te zijn. Een einde van een tijdperk, waarbij een duidelijke blijk van waar-
dering op z'n plek is. Overigens blijft Nico vooralsnog betrokken, als adviseur, maar zeer zeker ook als re-
dacteur van het blad de Limburgse Jager. Zijn vervanger is een zeer bekende Limburgse Jager: Kolonel  
Richard van Harskamp.  Het ROLJ maakt deel uit van de nieuwe organisatie, die we overkoepelend Stich-
ting & Vereniging Regiment Limburgse Jagers (SVRLJ) hebben genoemd. Hierdoor kunnen we de belan-
gen van alle leden van de ’familie de Jager’ zo goed mogelijk behartigen.   
 
Een van de zaken die voor u mogelijk wel zichtbaar wordt, is de vernieuwde website van het regiment, waar 
ook het ROLJ zijn vaste plaats heeft. Binnen het ROLJ zijn er een aantal actieve en zeer gedreven leden 
druk om te zorgen dat de inhoud van de website, en natuurlijk de nieuwsbrief, goed aansluiten bij de actuali-
teit. Als bestuurslid-communicatie (en uit dien hoofde verantwoordelijk voor o.a. de website) ben ik zeer 
blij met de zeer goede samenwerking met de redactie ROLJ. Zowel als gevolg van een prima sessie in 
Baexem als met behulp van telefoon en mail is inmiddels een goede band ontstaan en verloopt de samen-
werking absoluut soepel en effectief. De resultaten zijn wat mij betreft goed zichtbaar op de website. Het 
ROLJ is een van de meest actieve gebruikers en dat zien we dan ook duidelijk terug. Inmiddels is er zelfs 
aan de Duitstalige belanghebbenden gedacht. De wijzigingen binnen de organisatie hebben ertoe geleid, dat 
er inmiddels functionele mailadressen zijn voor alle bestuursleden en de verschillende vrijwilligers. Deze 
zijn over het algemeen terug te vinden op de website, in de verschillende delen. 
 
 
Met vriendelijke jagersgroet, 

 
 
 
 
 
 
  

Marijn Verbaant 
Adjudant der Limburgse Jagers bd 
Bestuurder communicatie Stichting & Vereniging Regiment Limburgse Jagers 
Telefoon: 06-23670485 
comm@limburgsejagers.nl 
 
Voor elkaar. Altijd!      
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AFSCHEID GOUVENEUR BOVENS 
 
Op donderdag 16 september zijn de  
Regimentscommandant en Regimentskapitein 
aanwezig geweest op het afscheid van de heer 
drs. Theo Bovens. Hij was Commissaris van 
de Koning in de provincie Limburg in de peri-
ode 2011 - 2021.Mede door zijn inspanningen 
is er een hechte band tussen het Regiment en 
de provincie. Met een ingelijste foto van het 
vaandel willen wij hem nogmaals bedanken 
voor zijn inzet en verdienste van de afgelopen 
jaren. De heer drs. Theo Bovens is drager van 
de eretitel Limburgse Jager van Verdienste.  

LIMBURGSE JAGER VAN VERDIENSTE 
 
Op 18 juli jl heeft de Regimentscommandant 
tot verrassing van Adjudant bd Marijn  
Verbaant hem benoemd tot Limburgse Jager 
van Verdienste. Niet alleen zijn inzet als Regi-
mentsadjudant, maar ook zijn onvermoeibare 
activiteiten als Secretaris  voor de Vereniging 
Veteranen van ons Regiment zijn hier debet 
aan. Aan de bestuurlijke samenvoeging van de 
Stichting en Vereniging heeft hij een grote bij-
drage geleverd. Hij zal nu verder bestuurslid 
zijn voor alle communicatie uitingen in de 
nieuwe organisatie.  

Kort overzicht 2021 
 
Ook 2021 zou een druk jaar zijn geweest maar door de corona heeft het ROLJ maar enkele con-
certen kunnen geven. Door de coronacrisis werd bijna alles afgeblazen.  
We moeten afwachten wat het jaar 2022 brengt maar laten we hopen dat de coronacrisis zo snel 
mogelijk verdwijnt.  
Op dit moment staan er nog verschillende optredens gepland voor het jaar 2022.  
Of deze doorgaan is afhankelijk van de coronacrisis. 
Het ledenbestand van ons korps heeft het afgelopen jaar een aantal veranderingen gekend  
In 2021 hebben we helaas afscheid moeten nemen van mensen die nog lid waren en zijn  
geweest van het ROLJ. 
Hay van Megen was van 2017 tot 2021 muzikant. 
Jan Dietz  was van 1994 tot 2013 muzikant, ook was Jan enkele jaren hierna penningmeester. 
Coen van Thor was een fervent Limburgse Jager, meldde zich in 2010 aan als lid van het  
Reünie-Orkest Limburgse Jagers. 

Nieuwe leden 
Het ROLJ heeft, ondanks de corona, een groei doorgemaakt, een tot nu toe moeilijk vereni-
gingsjaar. Vanaf maart 2021 hebben wij 2 nieuwe muzikanten mogen verwelkomen. 
Guus van Cruchten        trompet 
Mat Laumen   trombone  

  
Het Reünie-Orkest Limburgse Jagers had op 31-12-2021 53 muzikanten.  
Gestopt bij het ROLJ 
Jeu Spronk bariton vanaf 1995 muzikant, is gestopt i.v.m. zijn gezondheid. 

Sponsors 
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        TEN AFSCHEID 

Na drie jaar Regimentscommandant, vier jaar secre-
taris van de Stichting RLJ en 22 jaar, als voorzitter 
heb ik mijn bestuurlijke bijdrage aan ons aller Regi-
ment beëindigd. In de afgelopen drie decennia heb 
ik met veel plezier en interesse mij ingeleefd in het 
Regiment en haar leden. Oud strijders van WO II , 
Indië-veteranen, zgn Koreanen, Koude oorlog strij-
ders, waar ikzelf ook een exponent van ben en de 
jonge veteranen van de missies waar ook ter wereld, 
uiteraard de huidige actief dienende van ons Regi-
ment bij 42 BLJ en ook verder in de organisatie had-
den mijn belangstelling.  

HISTORISCHE COLECTIE 
 
Ons Regiment heeft een rijke geschiedenis, opge-
richt in 1813 en gelijk ingezet in Breda, waar we 
een plaquette mbt die inzet hebben geplaatst. Dat 
wordt weerspiegelt in de Historische Collectie, die 
de afgelopen decennia onder leiding van Karel van 
Dreumel in Venlo, Ger Hermans in Weert en Jan 
van Ommen in Oirschot met hun medewerkers een 
waar visueel geschiedenisboek is geworden. Dank 
hen allen voor hun inzet en inventiviteit. 

BLAD EN ANDERE UITGAVEN 
 
Ook ons blad de Limburgse Jager in 1985 met een 
break van 12 jaar, al sinds 1951 uitgebracht heeft al 
die jaren een schat aan verhalen, foto’s kaarten etc 
van het wel en wee van het Regiment vastgelegd. 
Van generaal tot Limburgse jager, ieder kon en kan 
zijn zegje doen, wel vaak aangemoedigd, schrijf 
eens over jouw diensttijd, oefening of missie. Dank 
voor alle input, die voor sommigen, wat zweetdrup-
peltjes hebben gekost. Want militairen doen iets en 
schrijven is een ander tak van sport. 
 
Maar naast het blad hebben we dankzij de bijdragen 
in tekst, foto’s , films, muziek speciale jubileum 
boeken, cd’s en dvd’s mogen uitbrengen. Over het 
Regiment bij het 50 jarig bestaan in 2000, bij 50 
jaar 42 BLJ met Dvd, de Demonstratie compagnie, 
special over de Oirschotse eenheden. Muziek cd’s 
met het ROLJ etc. Ook daarmee hebben we hope-
lijk velen een plezier gedaan en laten zien aan de 
samenleving, wie we zijn en wat we doen. Muziek 
doet ertoe. Met z’n allen het Regimentslied zingen. 
Maar ook te luisteren naar de uitvoeringen van ons 
voormalig Fanfareorkest en Reünie orkest.  Dat 
bindt. .  

DIGITAAL REGIMENT 
 
Dat laatste ging vanaf 2000 in een stroomversnel-
ling. De Digitale wereld opende zich met al haar 
mogelijkheden. Het was ene Albert Jan Bosch, die 
niemand aantrof van zijn compagnie op de grote 
reünie in Venlo, om eens iets te gaan plaatsen op 
dat nieuwe fenomeen WWW. En tegelijkertijd 
zocht ikzelf wie er al iets over ons Regiment had 
geplaatst. En zo ontstond onze website, die Albert 
Jan samen met Arie van Dijke en Chris van Straa-
ten verder uitbouwden. Inmiddels zijn we verder 
met een nieuwe website. Maar ik wil deze pioniers 
namens ons allen bedanken dat we ons zo hebben 
kunnen manifesteren op het World Wide Web. 
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AFSCHEID EN DANK 
 
Als voorzitter, zeggen ze moet je aansturen, maar 
ook initiatieven nemen, ideeën hebben. Dat is voor 
andere bestuursleden misschien niet altijd even ple-
zierig. Dan moeten ze aan de bak. Gelukkig zijn er 
ook die zelf oppakken, zoals structuur aanbrengen 
in werkwijzen bij reünies, herdenkingen en de jaar-
lijkse bijeenkomsten als de Phaffdag. Maar het gaat 
erom als Stichting de leden van het Regiment te 
dienen met als primus interparis de Commandant 
van het Regiment. Die laatsten wisselen elke twee, 
drie jaar, stappen op een rijdende trein, terwijl de 
bataljonstrein ook bestuurd moet worden. Ik dank, 
zowel al mijn mede bestuursleden, ondersteuners en 
organisatoren van reünies voor hun inzet en vriend-
schap, als ook alle Regimentscommandanten, die ik 
heb zien passeren de afgelopen decennia voor de 
plezierige samenwerking op traditie- en saamhorig-
heidsgebied.  
Ik neem wel afscheid als bestuurder, doch zal mijn 
kennis verder ten dienste stellen in de Historische 
Collectie , dus we komen elkaar nog zeker tegen  
Rest mij mijn opvolger Richard van Harskamp alle 
inventiviteit en zijn soldatenhart in de Stichting en 
Veteranen Vereniging te leggen om het Regiment 
verder te ondersteunen in zijn saamhorigheid en 
traditiebeleving.  
 

TOT ZIENS,  NICO VROOM  
 

CONTACTEN 
 
Informatie, ledenadministratie, uitnodigingen voor 
reünies van alle eenheden, maar ook zoekvragen 
naar maatjes uit iemands dienstperiode. Vriend-
schappen voor het leven ontstonden, als men elkaar 
weer terug zag , alleen omdat ze Limburgse Jager 
waren geweest. Ik denk daarbij zelf aan mijn Maas-
trichtse vriend, van de Dienstdoende Schutterij van 
Maastricht, de te vroeg overleden Ger van Bun, oud 
lid van het 16e , evenals Frank Poeth uit Tegelen 
ook van de laatsten van het 16e . Wat hadden en 
hebben we gemeen, het embleem. Dat gold voor 
velen,   die ik bij reünies, regimentsdagen en soms 
bij hen thuis heb mogen ontmoeten. Het regiment 
bindt de groep, die samenkomt in welke grootte 
ook.  

 

  
Juridisch dus twee organisaties, maar organisa-
torisch onder één bestuur en één nieuwe werk-
naam: “Stichting & Vereniging Regiment Lim-
burgse Jagers”, afgekort SVRLJ. Daardoor blij-
ven donateurs welkom om hun bijdrage te leve-
ren, die namelijk hard nodig is om de Histori-
sche Collectie, het blad “De Limburgse Jager” 
en de website te bekostigen. En zijn post-
actieven en veteranen van harte welkom bij de 
VVRLJ, die hun belangen behartigt bij zowel 
het Gemeenschappelijk Overleg Regimenten en 
Korpsen Koninklijke Landmacht (GORKKL) 
en bij het Veteranen Platform (VP). Naast de 
belangenbehartiging door de vereniging zijn bij 
de vereniging intern de getrapte verkiezingen 
door missie-vertegenwoordigers afgeschaft en 
het is uitdrukkelijk mogelijk gemaakt om lid te 
worden voor post-actieven ook al ben je geen 
veteraan.    
Om ook het ROLJ en de OOVRLJ een plaats te 
geven in de Regimentsstructuur, hebben zij een 
plaats in het bestuur van SVRLJ, zij het zonder 
stemrecht. 

STICHTING & VERENIGING REGIMENT LIMBURGSE JAGERS 

WAT WIJZIGT? NIET VEEL 
 
De voorzitter, secretaris en de penningmeester 
vormen een dagelijks bestuur (DB) om zo snel 
op opkomende zaken te reageren binnen de 
organisatie en de besluitvorming binnen het 
gehele bestuur voor te bereiden, daarnaast ma-
ken zij ook deel uit  van de Regimentsraad, 
waar de Regimentscommandant, de Regi-
mentskapitein, de Regimentsadjudant en de 
Regiments-oudste ook deel van uitmaken.  
Zo is er een eenduidige stroom van beneden 
naar boven en van boven naar beneden in het 
leven geroepen. 
Wat merkt de Limburgse Jager er nu van? Ei-
genlijk niets, want als iedereen is ingewerkt in 
de nieuwe organisatie, (soms is het even wen-
nen en moet men zich herpakken) moet alles 
soepel lopen en zijn de lijnen kort en eendui-
dig om zaken te doen.    
Zo is er een organisatie gebouwd waar ieder-
een terecht kan voor zijn vragen of opmerkin-
gen of je nu “oude” of “jonge” veteraan bent, 
of je nu van de muziek bent of van een voor-
malig dienstplicht lichting, of je nu donateur 
of lid bent of dat je gewoon in de Webwinkel 
RLJ een “hebbeding” wil kopen.  
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DE KRACHTEN GEBUNDELD 
 
Afgelopen zomer is de samensmelting van de Stich-
ting Regiment Limburgse Jagers en de Veteranen 
Vereniging Regiment Limburgse Jagers een feit ge-
worden. Onder leiding van een dagelijks bestuur 
zullen de kernelementen van de Stichting en de Ve-
teranenvereniging samen verder doorgaan onder de 
naam Stichting en Vereniging Regiment Limburgse 
Jagers (SVRLJ), waarbij de eigen karakters en bij-
zonderheden van de onderdelen geborgd blijven. In 
gezamenlijkheid zullen we een krachtigere en flexi-
belere organisatie worden waarbij de primaire zorg 
voor Veteranen in de vorm van Erkenning, Waarde-
ring en Zorg, de relatie met de donateurs van de 
Stichting en de provincie Limburg en het behoud 
van ons culturele Limburgse Jagers erfgoed in de 
vorm van de Historische Collectie en het Reünieor-
kest de belangrijkste pijlers zullen zijn. 

Als nieuwe voorzitter van het dagelijks bestuur ben 
ik dankbaar voor het vertrouwen dat de Regiments-
commandant, de beide besturen en de leden in mij 
gesteld hebben om de rollen van zowel kolonel Leo 
de Lange als Luitenant-kolonel (bd) Nico Vroom te 
mogen verenigen en uit te voeren. Zelf heb ik van 
1987-1992 en van 2002-2005 bij 42BLJ in Seedorf 
mogen dienen als onder andere C-Acie en BC. In 
die laatste hoedanigheid heb ik het bataljon mogen 
transformeren naar 42(NL)Battlegroup en mogen 
leiden in 2004 tijdens de inzet in de provincie Al 
Muthanna in Irak. 
Op dit moment past mij bescheidenheid en gaat 
mijn dank vooral uit naar mijn voorgangers en de 
vrijwilligers die – niet alleen in het bestuur maar 
ook daarbuiten – zoveel voor het Regiment beteke-
nen. Hoewel ik niet van de zogenaamde ‘100 
dagen’ ben (je bent ervan of niet), zal het voor mij, 
het bestuur en het dagelijks bestuur nog even wen-
nen zijn om in de nieuwe samenstelling echt het 
verschil te gaan maken. Dat neemt niet weg dat we 
nog steeds volop bezig zijn met lopende zaken zoals 
de nuldelijns ondersteuning, de website en de histo-
rische collectie, de voorbereiding van bijvoorbeeld 
de Phaff dag op 23 november en door Corona uitge-
stelde zaken zoals de Balkan Reünie weer in gang 
te zetten.  
Ik hoop u binnenkort te zien op één van de komen-
de activiteiten. 
 
Met Limburgse Jagersgroet, 
 
Richard van Harskamp 
Kolonel der Limburgse Jagers 
Voorzitter SVRLJ 
 
Voor elkaar, Altijd!  

      Programma 2022 
 
Schijndel          zondag           april/mei         Dankjewelconcert    
Tegelen           zondag          april/mei         Middagconcert   
Kerkrade                    donderdag       5 mei             Middagconcert Hambos 
Venlo                    zaterdag          7 mei             Avondconcert in de Venlonazaal.  
Stein                    mei/juni                                 Koffieconcert  met Steiner Mannenkoor 
Velden          zondag           10 juli             Kuurconcert     
Bergen Hohne  (Duitsland)  midweek  ? 
 

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. 

De concerten zijn uiteraard onder voorbehoud van de situatie rond corona.  
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MUZIKAAL PORTRET VAN: Math van Sloun    

 
Voorletters en achternaam:  
M.J.J. van Sloun 
      
Roepnaam:  
Math  
            
Welk instrument bespeel je?      
Slagwerk 
 
Welke ander instrument heb je ooit gespeeld? Enz. 
Alt saxofoon 
 
Hoe lang ben je lid van het ROLJ. 
Sinds maart 2018 
 
In welk ander muziekkorps speel je nog/heb je gespeeld? 
Ik ben vele jaren lid geweest van Muziekgezelschap Juliana Holtum en Harmonie St. Cecilia  
Grevenbicht. Daarnaast heb ik als gastmuzikant (vervanger) gespeeld bij Harmonie St. Jozef Berg 
aan de Maas, Fanfare St. Cecilia Guttecoven, Harmonie St. Michael Heugem, Harmonie St. Josef 
Sittard 
 
Van welke vereniging ben je nog meer lid: 
Ik ben momenteel alleen nog lid van het Reünie-Orkest Limburgse Jagers 
 
Welke hobby’s heb je nog meer:   
Wandelen, fietsen en (in beperkte mate) doe ik nog consultancy voor de medische technologie en 
de medische wetenschap met name voor cardiologie en radiologie. Daarnaast is het ROLJ voor mij 
een grote hobby!  
 
Van welke muziek hou je het meest:  
Naast blaasmuziek hou ik van vele soorten muziek o.a. klassiek, classic rock, blues, soul enz. 
 
Welke muziek zou je graag bij het ROLJ willen spelen:   
De Ik vind ons huidig programma fantastisch. Ik zou wel heel graag nog enkele mooie werken “uit 
de oude doos” willen toevoegen bijv. Bolero Militair, Nightfall in Camp, Taptoe Infanterie en nog 
een mooie koraal. Zeker in het kader van ons 30-jarig bestaan in 2022 zou ik dit heel mooi vinden. 
 
Wat vind je van een concertreis met het ROLJ naar het buitenland: 
Ik zou het liefste ieder jaar een concertreis willen maken echter onder voorwaarde dat dit zowel 
operationeel alsmede financieel haalbaar is. 
 
Wat vind je van het ROLJ:  
Ondanks corona doen wij het als muziekkorps uitstekend. We hebben de afgelopen twee jaar veel 
moeten inleveren o.a. repetities, concerten maar zeer zeker ook het met z’n allen samen zijn in de 
vorm van een feestavond. Ondanks dit ben ik van     mening dat wij zowel op muzikaal gebied 
maar ook op organisatorisch gebied er heel goed voorstaan. Ook de sfeer     
binnen onze vereniging is uitstekend.  
Dit alles zie ik dan ook als de basis voor de succesvolle uitvoering van het 
prachtige project “Bedank allemaol” tijdens de (beperkte) periode juli –       
september 2021 
 
Wat wil je nog meer kwijt:   
Ik ben er trots op dat ik in dit prachtige muziekkorps mag mee musiceren en 
hoop dit nog lang te kunnen doen. En ja….corona heeft ons nog steeds in de 
greep maar toch ben ik wel heel voorzichtig optimistisch voor de komende  
periode 2022. 
Ik hoop van ganser harte dat ik als voorzitter gezamenlijk met het bestuur en 
stafleden weer een mooi toekomstperspectief kan bieden aan alle leden,       
ereleden, partners en supporters van ons prachtig orkest.  
 
Dit gaat lukken!!!   

 

Pag 8 

 



9  

 

 

   Cartoons  

TAALHUMOR 

Pas toen ik dat hoorde, ging er een belletje 
branden. 
 
De burgemeester hield zijn nieuwjaarstoe-
spraak vanachter een katheter. 
 
Zij zullen dit project nog armen en benen moe-
ten geven. 
 
Ik zal het hem onder zijn ogen wrijven. 
Hij is niet te vertrouwen; hij heeft het achter 
z`n rug zitten. 
 
Is dat alles? Daar draai ik mijn nek niet voor 
om. 

Wij wonen in een ruime eensgezinsde woning. 
 
Mijn 13-jarige zoon geeft veel problemen, 
maar ja…. hij is nu eenmaal in de publiciteits-
jaren. 
 
Als ik maar niet weer de pinupcode van mijn 
giropas vergeet. 
 
Moet ik voor jou nog een paar stekkertjes van 
die plant bewaren? 
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Slogan van de maand;  
 

Es se nao Jamin moogdjes in dien uppie 

Väör 'n ieske van 'n duppie. 

REDACTIE;  Frans Stoffels en Martin Hanssen e-mail: redactie.rolj@gmail.com  

                                     WIJ FELICITEREN 

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   

 
DEZE NIEUWSBRIEF IS ONDER EIGEN BEHEER EN ONDER  EIGEN 

VERANTWOORDING SAM EN  GESTELD DOOR DE REDACTIE  

 

Antoine Schleijper             5   februari     

Frans Stoffels                    5   februari     
Jos Linssen        9  februari                      

Harry Beurskens             17  februari     

Willem  Maassen              25  februari                   

  

Vanaf deze plaats willen wij alle zieken      
                                

VAN HARTE BETERSCHAP  EN STERKTE TOEWENSEN.  

 

Bert Scheijen                      1  maart    

Cor Kwakman                     4  maart    
Ferry Tummers                 12  maart    

Jo Cobben        13  maart    

Jean Gubbels                   15  maart    

Emile Hermkens       18  maart    

Math van Sloun       26  maart    

 
 

 
Mit 'n naoldj in de vinger gestaoke 

Effe mit God gespraoke. 

't Gebäördje bie 't nejje 

Dae mós se in sodawater bejje. 

Krink Ech.       Waem kèntj ze nog ???? 

 
Al hieël lang  

Woor ich bang 

'n Plekske op 'n lóng 

Höbs se floep, miene jóng? 

 Van Harte Gefeliciteerd namens het  
 Reünie-Orkest Limburgse Jagers 
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