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De afgelopen 2 maanden gaf het ROLJ 3 geweldige concerten.

Concert op zondag 19 juni 2022 in Pey

Kuurconcert op zondag 10 juli in Velden

Middagconcert op zaterdag 16 juli in Valkenburg

In deze Nieuwsbrief leest u mooie reacties van deze drie concerten.
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Nieuw

“ Van de bestuurstafel”
De Nieuwsbrief van ROLJ in het zonnetje

75 keer Nieuwsbrief ROLJ

Begonnen met:

1 keer het plan maken en met

-

75 keer informatie inwinnen

2 mannen uitwerken

-

75 keer info opschrijven

1 keer met bestuur bespreken

-

75 keer overleg plegen

En dan voor ieder artikel en ieder onderwerp:-

75 keer tekst maken

-

75 keer digitaliseren

-

75 keer lay-out maken

-

75 keer nakijken

-

75 keer verzendlijsten controleren

-

75 keer versturen

En het resultaat mocht er al 75 keer zijn en al 75 keer met trots naar meer dan 800 adressen
verzonden worden, dankzij Martin Hanssen en Frans Stoffels.
PROFICIAT EN HARTELIJK DANK AAN MARTIN EN FRANS
Afscheid
We hebben onlangs afscheid genomen van ons medelid en PR functionaris
E. Hermkens.
Wij danken Emile voor geboden diensten en wensen hem verder veel succes toe.
Voor afwikkeling van lopende zaken en eventuele vragen wilt U wel contact
opnemen met ons secretariaat.
Bij voorbaat dank.
Het Bestuur.

Programma 2022
Maastricht

Donderdag 15 sept

Commando overdracht RLJ

Brunssum

Zondag

25 sept

Concert Vijverpark Nieuw

Linne

Zaterdag

10 dec

Finale 2022

Programma 2023
Tegelen

Zondag

8 jan

Nieuwjaarsconcert

Thorn

Zondag

15 jan

Nieuwjaarsconcert

Bergen Hohne (Duitsland )

Midweek ?

Nieuw
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Concert zondag 19 juni 2022 in Pey

Geach bestuur en leje van VELDEKE Krink Ech,
Hendrik van Veldeke woor es troebadoer en väöral es dichter de
inspiratie óm bienao 100 jaar geleje de naam VELDEKE te gaeve
aan de Dialectvereiniging in Limburg.
Dit jaar is 't 45 jaor geleje det éin van de Kringe, De Krink Ech,
waerdje opgerich óm medewerking te verlene aan het belangrijke
werk det Veldeke Limburg toen al mieë den 50 jaor deej óm het
Leo Hanssen
Limburgs dialect es taal te promote en in standj te haoje óm rech te
doon aan VELDEKE.
Voloet: mótte w'r zègke: Väör Eder Limburgs Dialect Eine Krachtige Einvormigheid.
En det is beslis neet gemekkelik. Mer 't löktj allemaol door 't belangrieke werk det Geer van
Veldeke Krink Ech mi t z’n alle al 45 jaar daoväör doontj. Oos respect en oze dank daoväör.
Door Eur doorzètte, stieëds opnuuj, lieëtj 't Limburgs zich neet opslòkke door 't Nederlands of 't
Ingels en dök 't pseudo-Ingels, det te pas en te ónpas gebroektj weurtj.
't Is oos eige taal die èng verbónje is mit oos eige cultuur. En det is in Limburg hieël good te zeen
aan de väöle meziekkorpsen die mit hun muzikale prestaties met kop en sjouwers oetstaeke baove
de angere.
't Reünie-Orkest

Limburgse Jagers is neet allein blie, mer ouch trots deil te moge oetmake van dae
Limburgse cultuur. 't Orkest veultj zich daomit verbónje en haoptj mit die verbónjeheid 'n biedrage te moge levere aan de doelstèlling van Veldeke Krink Ech en alle anger kringe.
Óm oos verbónjeheid te óngerstrepe feliciteert 't Reünie-Orkest Limburgse Jagers Veldeke Krink
Ech van herte mit 't 45-jarig bestaonsfieës en wunsj de Vereiniging det zie nog väöle jaore mit
succes häör werk verder zal moge zètte.

Ieëre váórzitter vanVeldeke kring Echt.
Ton van Wegberg

Names Bestuur, dirigent, ieëreleje en ladyspeaker beej ik Euch hiebie 'n oarkónde es herinnering
aan ónger 't Regimentsmotto “Voor Elkaar, Altijd”.
Ik haop det Geer dees oarkónde 'n sjoan plekske zótj wille gaeve.
Leo Hanssen
vice- väörzitter.
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Ingekomen post

Veldeke Krink Ech en 't ROLJ: anges den anges!
Allebei hawwe ze 'n jubileum te vere: 45 jaor väör Veldeke en 30 jaor väör 't ROLJ.
De samewirking die daodoor óntstóng leverdje 'ne sfeervolle en gezellige middig op.
'ne Middig vol aafwisseling mit meziek, dialek en väördrachte in de hoofrolle.
Väör die versjillendje meziekstijle, die g'r ós väörsjótteldje:” Waat höb g'r ós leuk bezig gehaoje en
geamuseerdj.” Det wore de sjoan reacties van de Veldeke leje.
Mer ouch Veldeke deej mit aan 't gevarieerdj programma.
Ruud Roumen zörgdje väör prachtige optraejes van de drie kampioene van de declamatiewedstrieje.
Ouch 't orkes genoot volop van 't knippe vanne häörkes van Zef,'t dieet van de mam van Laura en
de jach op de mögke van Lorena.

Zef met `t gedich Häörkes knippe

Laura en Ruud dragen voor Jojoe

Lorena met `t gedicht op jack.

'n Anger hoagtepuntj woor de sage van Pepijn van Herstal die Ruud väördroog mit begeleiïng van 't
orkes in Berenice van Händel.
Ederein witj noe wo Pepinusbrök liktj en wie 't aan ziene
naam is gekómme.
Piet Aben, bie Veldeke baeter bekèndj es Piet vanne Meister,
brach same mit 't orkes zien “Ode aan de helde inne zörg.”
Nog altied actueel.
't Woor fantastisch óm versjillendje vorme van de kuns same
te zeen valle op 'n verantjwaorde en gezellige meneer.

Ruud Rouwen verteld over
Pepijn van Herstal.

'n Zieër terechte keuze van Paul óm Ruud de Limburgse
Jagersmars te laote dirigere.
Hae maakdje d'r 'n prachtige show van en waerdje beloandj
mit de aanstèlling tót 3e dirigent van oos orkes.
In 'n gloedvolle toespraak booj vice väörzitter Leo de
Veldeke krink 'n oarkónde van 't corps aan.
Die krig 'n ieëreplaats.
Meziek, dialek en väördrach: 'n prachtig gehieël.
Piet Aben.
Bestuurslid Veldeke Ech.
2e dirigent ROLJ.
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Verslag concert Pey-Echt ROLJ 19-06-2022

Ingekomen post

Op zondag 19 Juni mochten we een concert geven ter ere van het 40 jarig bestaan van Veldeke
kring Echt.
Ons zeer gewaardeerd lid Piet Aben zit hier in het bestuur en de link met het ROLJ was snel
gelegd.
In de mooie fanfarezaal begonnen we aan een 2 uur durend concert met een zeer gevarieerd
programma, er werd goed gespeeld en de akoestiek in deze zaal was duidelijk hoorbaar.
Er waren mooie solo’s te horen en het publiek genoot zichtbaar van de frisse klanken.
Aan het slot mocht Ruud namens Veldeke de slotmars dirigeren, hij was zichtbaar verrast met
dit optreden.

Kuurconcert op zondag 10 juli in Velden

Kuurconcert druk bezocht

12 JULI 2022
Wat een mooi Kuurconcert op zondag 10 juli! We kijken terug op een druk bezocht én gevarieerd
concert. Met als hoogtepunt het optreden van de Muziekbende, waarin vele schoolkinderen lieten
zien en horen wat ze in een paar muzieklessen op basisschool

De Startbaan hebben geleerd. Ook onze enthousiaste leerlingen van de Fanfare kregen de handjes
op elkaar met 'zwemmen in bacardi lemon'. Daarnaast mochten onze eigen fanfare en drumband
niet ontbreken met hun zomerse klanken. Het Reünie-Orkest Limburgse Jagers sloot het concert
op een prachtige manier af. Petje af voor al het moois dat zij ten gehore hebben gebracht. Heel
veel dank aan het enthousiaste publiek en alle muzikanten!
Tot een volgende keer!
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Verslag concert te Velden:

Ingekomen post

Op 10 Juli jl. gaf het ROLJ haar medewerking aan het jaarlijkse kuurconcert op het plein in
Velden.
Bij aankomst konden we genieten van de mooie klanken van de fanfare van Velden die zich gelukkig mogen prijzen met veel jeugdige muzikanten.
Nadat het ROLJ zich had geïnstalleerd konden we beginnen aan een mooi samengesteld programma door Jos Stoffels.
Muziek maken in de buitenlucht is anders dan binnen maar de stemming van het orkest was mooi
en er was een mooie afwisseling in de muziekkeuze.
Jean speelde een mooie solo en het opgekomen publiek reageerde enthousiast.
Aan het einde van het concert riep men om een Zugabe en dat werd graag ingevuld door onze muzikanten.
De slotmars mocht weer
worden gedirigeerd door
een gastdirigent die vooraf
niet bekend was.
Paul had eens goed rondgekeken en kwam uit bij De
dirigente heet Nelly Geelen
Gastdirigente Nelly Geelen
die op bezoek was bij haar
zus in Velden, zij mocht het
stokje ter hand nemen en ze liet zien dat ze gevoel had voor ritme en marcheren tijdens de Limburgse Jagersmars.
Nog even lekker op het terras zitten en dan kan iedereen weer voldaan naar huis.

Middagconcert op zaterdag 16 juli in Valkenburg

Een korte impressie van Harrie Winthagen
Het herdenkingsconcert van de watersnoodramp in Limburg van medio juli 2021 door het ReünieOrkest Limburgse Jagers in Valkenburg aan de Geul op 16 juli 2022 was hartverwarmend.
Vol overgave bracht dirigent Jos Stoffels met zijn muzikanten in het Geulstadje een gevarieerd
programma met perfect gespeelde muziek ten gehore. Indrukwekkend waren de gedichten met
orkestbegeleiding over de watersnoodramp, die werden voorgedragen door Piet Aben. En natuurlijk vormde de Limburgse Jagersmars, die door de muzikanten en het talrijke publiek uit volle
borst werd meegezongen, een geweldige slotapotheose. Door het enthousiaste publiek werd niet
alleen met zakdoeken gezwaaid, maar ook een vreugdetraan weggepinkt op deze onvergetelijke,
zonovergoten feestdag in Geulstadje Valkenburg!
Een korte samenvatting van dit concert is te vinden in mijn video op
Youtube: https://youtu.be/vJkVHjWlxlY
Met vriendelijke, muzikale groet,
Harry Winthagen, Schin op Geul.
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Watersnoad in Limburg.
Juli 2021.
1
Noe is 'n jaor väörbie
Toen stóng 't water hie.
Van 't zuje tót in 't noorde van Limburg
Mer toch väöral in Valkenburg.

2.
't Waerberich? Waat zaet d'r?
Raege...in 2 daag 100 milimaeter.
Genóg väör 'n gans jaor
Dao kome die baeke neet mit klaor.

3.
Väör de Maas woor 'n plan bedach
Aan de Gulp en de Geul haw m'n neet gedach.
Dao koom die versjrikkelike raegebuuj
Water....water...stieëds opnuuj.

4.
Weer hawwe 'n good geveul
Bie 't landelik, röstige baekske de Geul.
't Waerdje inèns 'ne beul
In 't róndj vloge taofels en steul.

5.
De gróndj verzadigdj, waterbekkens vol
De ómgaeving betaaldje 'ne hoage tol.
Dao óntstóng 'ne woeste stroum
Fataal väör plantj en boum.

6.
En den ….effe later
Leep alles ónger water.
Alles waat stóng oppe waeg
Noom 't mit op ziene waeg.

7.
't Waerdje 'ne zieë
Obstakels bestónge neet mieë.
't Zoog oet wie 'n ónbedwingbare mach
En haw 'n óntembare krach.

8.
Niks woor veilig
Niks woor h'm heilig.
Eder dörp en stad
Kreeg 'n voel en gratis bad.

9.
Dao koom de Geul
't Is of ich 't noe nog veul.
Valkenburg woor verlaore
't Dreugtj noe nog de spaore.

10.
Dao bestónge gein dieke
Gevaor lepe kómplete woonwieke.
't Water koom langs, hieël aeve
Minse rendje väör hun laeve.

11.
Ouch in Duitslandj en de Ardenne
Móste ze väör hun laeve renne.
't Woor dao dök 'n ónieërlik gevech
De doad woor dao neet ver weg.

12.
M'n haet van alles geprobeerdj
Mer dörpe raakdje geïsoleerdj.
Ze kóste zich taege dit water neet waere
Óndanks de inzat van väöl militaire.

13.
Minse verlore hun hoes
Ze wore nörges mieë thoes.
En 't gebäördje hieël dök
Ocherm, ze vónje niks mieë trök.

14.
Alle hens aan dek
Taege water, módder en drek.
En mer blieve haope
Op 'n plek óm te slaope.

15.
En toen.....waat 'n gelök
't Water trok zich trök.
Toen koom de tied óm zich te bezinne
En döks woor 't: gans opnuuj beginne.

16.
En...hie kös m'n op wachte
Minse krege psychische klachte
'n Trauma volgdje dao-op
't Water zitj hun noe nog inne kop

17.
Jao, jao, dit vönj m'n hieël leuk
Oranje koom op bezeuk.
Informeerdje zich en maakdje'n präötje mit
Lieske en Bert
Stook ederein 'ne reem ónger 't hert.

18.
De minister koom kieke
Alle ploaje glaad strieke.
Belofte hie, belofte dao
Mer koom d'r die ouch nao?

19.
Noe: 'n jaor later
Zitte nog väöl luuj mit 'ne kater
De regering sloog weer èns 'ne flater
Haoje ze in Den Haag neet van water?

21.
Mer noe allerieës
Is d'r raeje väör 'n fieës
Dao is väöl gebäördj in det jaor
Al zeen w'r nog lang neet klaor.

20.
Beslaote is: w'r gaon noe glure
Bie de bure.
Same wirke: 'n prima gedachte
Óm de pien get te verzachte.
22.
Daoróm wille weer mit dees klanke
Alle hulpverleners hertelik bedanke.
Van Mook tót Eysden van Vaols tót Stein
Limburg woor ein.
Ech, juli 2022
Piet Aben
2e dirigent ROLJ.
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Concert Valkenburg aan de Geul 16 Juli 2022.

Op een prachtige zonnige zaterdag mochten wij een concert geven ter herinnering aan de watersnood een jaar geleden.
We mochten plaatsnemen op een prachtig podium en het publiek stroomde in ruime mate toe.
Jos Stoffels had een mooi programma samengesteld en iedereen was geconcentreerd en het orkest
speelde prachtig.
Hoogtepunt was de voordracht van Piet Aben, je kon merken aan het publiek dat het indruk maakte, Piet is met recht een woord kunstenaar en brengt het met veel elan.
Het applaus en de zichtbare emoties onderstreepten zijn voordracht.
Complimenten aan het orkest en de mensen die dit mogelijk maken! We hebben het ROLJ nog
mooier op de kaart gezet, samen mooie muziek maken geeft energie, complimenten aan de chef
dirigent voor het afwerken en instuderen van mooie werken.

Piet Aben verteld zijn gedicht:
Watersnoad in Limburg.
Gastdirigent Marcel Moonen

Tot slot mocht ik een gastdirigent uitzoeken en dat was zeer bijzonder, een man, Marcel Moonen,
die zwaar getroffen was door het hoge water nam de uitnodiging zichtbaar geraakt met beide handen aan, hij was na afloop zeer dankbaar, daar doe je het allemaal voor, muziek geeft steun en
kracht in moeilijke tijden.
Al met al een heel geslaagd concert hopelijk mogen we dit nog lang voortzetten.
Gezien alle reacties na afloop bevestigd weer dat het orkest zeer wordt gewaardeerd, zeer veel
respect voor alle muzikanten die uit heel Limburg dit willen opbrengen, chapau!!
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MUZIKAAL PORTRET VAN:

Paul Raemakers

Voorletters en achternaam:
Paul Raemakers
Roepnaam:
Paul
Welk instrument bespeel je?
Bugel
Welke ander instrument heb je ooit gespeeld? Enz.
Vroeger speelde ik trompet
Hoe lang ben je lid van het ROLJ.

Ik ben nu ruim 2 jaar lid

In welk ander muziekkorps speel je nog/heb je gespeeld?
Ik speel ook nog bij fanfare St. Liduina in Kelpen-Oler
Van welke vereniging ben je nog meer lid:
Ik ben voorzitter van de wildbeheerseenheid de Waterbloem
Welke hobby’s heb je nog meer:
Mijn andere hobby's zijn jagen en ik ben voetbal scheidsrechter, en keeperstrainer bij SV Leveroy.
Van welke muziek hou je het meest:
Ik hou het meest van mooie marsmuziek en een mooie klank koraal.
Welke muziek zou je graag bij het ROLJ willen spelen:
Ik vind alle muziek leuk bij het ROLJ, mooie arrangementen kan ik zeer waarderen.
Wat vind je van een concertreis met het ROLJ naar het buitenland:
Een concertreis lijkt me heel leuk naar het buitenland.
Wat vind je van het ROLJ:
Ik heb enorm veel respect voor de leden van het ROLJ en haar bestuur, ongelofelijk hoe muzikanten
op leeftijd nog zo mooi muziek kunnen maken, concerten en bijeenkomsten zijn tot in de puntjes
geregeld, er wordt veel werk verzet achter de schermen.

Wat wil je nog meer kwijt:
Tot slot hoop ik nog lang deel te kunnen uit maken van dit mooie orkest en dat we gezond mogen
blijven, dank dat ik deel uit mag maken van dit mooie korps met hun kundige en enthousiaste
dirigent.
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HET BESTUUR, DIRIGENT
EN LEDEN ROLJ
WENSEN JULLIE EEN

FIJNE
VAKANTIE

GENIET ERVAN!

TAALHUMOR
Helaas ik kan het niet lezen, want er staan
alleen maar Japanse karikaturen.
Kunt u mij de weg wijzen naar het terminaalbad in Valkenburg.

Hij is geopereerd aan zijn thermostaat.
De spreker kreeg een staande ovulatie.
Je hebt je neus voorbij gepraat.

Mijn dochter studeert piano aan het sanatorium.
Dat stuk moet eerst naar Gedupeerde Staten.
De politie kon echter geen sporen van braak
vinden en voelde de jongeman duchtig aan de
kaak.
Toen mijn ook op leeftijd was begonnen de
jaren hem partner te spelen.
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WIJ FELICITEREN
Jo Habets
Huub Ronckers
Paul Ramakers
Jeu Spronk
Henk Valize
John Haegmans
Jan Kroes
Theo Ramakers
Jos Stoffels

4 augustus
7 augustus
8 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 ????
Hae woor aan 't drènke

Dae is neet van de vlotte
Is aan 't spare, aan 't potte.

Zónger d'r bie nao te dènke.
Waat zègke w'r den in Pej?

Zègke w'r bienao allemaol:
"Bön neet zoa zunig, bön neet zoa

haol."

"Dae drunktj zónger

bezej."

Slogan van de maand;

Es se op de Mulo of HBS höbs gezaete
En doe diene eige inmaak nog höbs gegaete.
REDACTIE; Frans Stoffels en Martin Hanssen e-mail: redactie.rolj@gmail.com
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

D E ZE N I E U W S B R I E F I S O N D E R E I G E N B E H E E R E N O N D E R E I G E N
VERANTWOORDING SAMEN GESTELD DOOR DE REDACTIE

