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De afgelopen 2 maanden gaf het ROLJ 3 geweldige concerten.

Verrassingsconcert op zaterdag 3 september
in Noordeloos

Commando-overdracht Limburgse Jagers
op donderdag 15 september in Maastricht

Jubileumconcert op zondag 25 september in Brunssum

In deze Nieuwsbrief leest u mooie reacties van deze drie concerten.
Inhoud deze Nieuwsbrief :
Pagina 2 + 3

Pagina 9

Van de Bestuurstafel,
Afscheid Bert Scheijen en Jac van Dael

Terugblik Jubileumconcert Brunssum

Pagina 4 + 5 + 6

Pagina 10

Terugblik Verrassingsconcert Noordeloos
Ingekomen post.

Muzikaal portret John Custers

Pagina 7 + 8

Pagina 10+11+12
Verjaardagen ROLJ leden
Slogan van de maand
Cartoons, verjaardagen, zieken.

Terugblik Commando-overdracht Maastricht

Pag 2

“ Van de bestuurstafel”
Reünie-Orkest Limburgse Jagers
“Fanfarekorps der Limburgse Jagers had een Reüniecommissie, bestaande uit Freek van der Klauw,
Math Noppeneij, Harrie Gorissen en Jan Geurts.
De Reüniecommissie had een geweldig voorstel: ”Laten we een Reünie-Orkest Limburgse Jagers oprichten.” Alwin Liew On wilde meedoen als dirigent.
Met medewerking van de toenmalige Regimentscommandant, Luitenant-Kolonel Jan Bleijerveld, en
bovengenoemde Reüniecommissie werd op 25 januari 1992 het Reünie-Orkest Limburgse Jagers opgericht,
met Alwin Liew On als dirigent.”

In december 1999 werd de eerste CD met de titel Memory uitgebracht en het hele jaar 2000 stond
in het teken van het 50-jarig bestaansfeest van het Regiment Limburgse Jagers, waarvan het
befaamde Tamboer- en Fanfarekorps der Limburgse Jagers deel uitmaakte totdat in 1990 de
militaire dienstplicht werd afgeschaft. Leden van het Reünie-Orkest hebben ooit hun dienstplicht
vervuld als muzikant bij het Tamboer- en Fanfarekorps der Limburgse Jagers.
De muzikanten, woonachtig, in alle delen van de provincie Limburg en oostelijk Noord-Brabant,
hebben voor het 30-jarig bestaansfeest een geheel nieuw programma ingestudeerd dat is uitgevoerd tijdens het concert in het Openluchttheater in Brunssum op 25 september 2022.
Het 53 muzikanten tellende orkest staat sinds 2004 onder leiding van de Limburgse
chef-kapelmeester Jos. Stoffels.
Het Tamboer- en Fanfarekorps der Limburgse Jagers werd in 1957 door de Limburgse bevolking
in gala-uniformen gestoken.
Op initiatief van de plotseling en veel te vroeg overleden in Brunssum woonachtige voorzitter
Henk Bok, werd de CD ‘Memory’ opgenomen. Van de opbrengst uit de verkoop hiervan werd een
groot gedeelte gereserveerd voor nieuwe uniformen.
Jubileumtour
Tijdens 30-jarig bestaan van het Reünie-Orkest werd in 2021-2022 een Tour de Limburg met 7
concerten gemaakt als dank aan alle hulpverleners van o.a. Medische instellingen, Ziekenhuizen,
Verzorgingsinstellingen, Artsen, Brandweer, Ambulance Militairen enz. Het orkest heeft daarbij
concerten gegeven in Maastricht, Sittard-Geleen, Stein, Lottum, Geysteren, Thorn en Kessel.
In juli 2022 werd in Valkenburg het programma dat ook in het Openluchttheater Brunssum ten
gehore wordt gebracht, gespeeld gedurende een herdenkingsconcert voor de watersnoodramp in
2021. Bovendien heeft het ROLJ weer de Duitse legerplaats Seedorf bezocht.
Daar was het Regiment Limburgse Jagers gelegerd. Het ROLJ luisterde er regelmatig militaire
plechtigheden op en verzorgde er concerten in de omgeving.
Nog in september, gaf het op het Vrijthof in Maastricht, medewerking aan de Commandooverdracht bij het Regiment.
In Duitsland gaf het Orkest een concert samen met de Bundeswehrkapelle 300 in de Stadthalle
van Limburg a.d. Lahn. Met een concertreis naar Slovenië werden uitstekende uitvoeringen
gegeven in Kranj en Ljubljana met o.a. het Policijski-orkester (Politiekapel).
Op deze wijze draagt het Reünie-Orkest bij aan de muzikale uitstraling van Limburg als
provincie.
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Bert Scheijen neemt afscheid van het ROLJ
In 1997, tijdens een concert van het ROLJ tijdens het WMC in Kerkrade in de
buurt van D’r Joep op d’r Maat, zag ik Bert op sax-alt zitten. Knap van Bert
om alle solo’s die er te spelen waren voor zijn rekening te nemen! Dat was
mijn eerste kennismaking met Bert en het Rolj.
Vanaf 1973, en ikzelf vanaf 1997, hebben wij met z’n allen Bert leren kennen als betrouwbaar, goed
orkestlid en als muzikant die met veel plezier lid was van ons orkest. Zijn enthousiasme liet hij vaker
blijken als het ging om de blaasmuziek uit Oostenrijk. Daar hield hij van. En nog steeds!
Helaas is het hem niet gegeven, zijn lidmaatschap tot aan zijn 30-jarig jubileum in 2023 actief te
blijven en heeft hij zijn lidmaatschap moeten beëindigen.
Dat het ROLJ dat jammer vindt is vanzelfsprekend en daarom wensen het Bestuur, Dirigent, Ereleden,
Leden en Ladyspeaker Bert vanaf deze plaats nog vele jaren in goede gezondheid om met volle teugen
te mogen blijven genieten van muziek, in het bijzonder aan die van het ROLJ Dat hij dat mag blijven
doen samen met zijn vrouw Antoinette.
Het ROLJ dankt Bert voor de vele jaren dat hij ons lid/muzikant is geweest en dankt Antoinette voor
de ondersteuning van Bert in die lange jaren.
Wij hopen jullie nog vaak op onze concerten te ontmoeten en met de Limburgse Jagersgroet,
“Voor Elkaar, Altijd” zeggen wij met z’n allen: Gauw tot ziens!
Namens Bestuur, Dirigent, Leden, Ereleden en Ladyspeaker van Reünie-Orkest Limburgse
Jagers,

Jac van Dael neemt afscheid van het ROLJ
Na 27 jaar trouwe “dienst” als 1e hoornist van ons orkest laat hij een lege stoel
achter. Om gezondheidsredenen is Jac helaas moeten stoppen. Al sinds 1995
was hij de man die bij vrijwel iedere repetitie en concertuitvoering de hoornpartij voor zijn rekening nam. Daar waar vroegere voorzitter, Hans Vastbinder de
1e partij speelde en de 2e secretaris, André Veltstra in die tijd ook nog meespeelde werd hun plaats door
Jac ingenomen. En met verve! Hij zag in de sectie meerdere malen dat mensen, deze groep “moesten”
verlaten. En hij, hij bleef volhouden. Hij kreeg hulp van Jean Gubbels en Wim Halmans en laatstelijk van
John Custers. Maar ondanks deze versterking werd het voor hem nu toch een beetje te veel. Hij wil daarom
alleen nog maar rustend lid blijven. Niet alleen het bestuur, maar ook alle leden en zeer zeker onze
chef-dirigent Jos Stoffels vinden het zeer jammer Jac niet meer in het middenregister te mogen begroeten.
Jac is niet de man van veel woorden, maar in de muziek die wij maken staat hij bekend als een muzikant
die zijn noten met gevoel voor de muziek weet uit te voeren. Jammer Jac dat jij ons niet meer terzijde staat.
Wij bedanken jou voor je jarenlange trouwe en deskundige inzet. In deze dank betrekken wij met veel
plezier jouw lieve vrouw Mieke die het ROLJ zeer zeker een warm hart toedraagt.
Wij hopen jullie toch nog wel vaker te mogen begroeten, hetzij op een repetitie, hetzij bij één van onze
concerten.
Op 10 december vindt onze Finale 2022 plaats in Linne en daar hopen we jullie te mogen ontvangen.
Wij wensen Jac en Mieke een goede toekomst met vooral een goede gezondheid. Wij hopen jullie weer
snel te mogen ontmoeten. Het ga jullie goed.

Namens Bestuur, Dirigent, Leden, Ereleden en Ladyspeaker van Reünie-Orkest Limburgse
Jagers.

Pag 4

Verrassingsconcert op zaterdag 3 september in Noordeloos
Op 3 September was het eindelijk zover .We
reisden af naar Noordeloos voor een verassingsconcert voor Barry Dekker bij gelegenheid
van zijn 50e verjaardag.
Met een zo goed als nieuwe bus vertrokken we
om 15.00 uur naar Noordeloos, wat zou ons te
wachten staan? Lex vertelde ons onderweg wat
de planning zou zijn.

Helga leidde ons verder door het programma
en er werd mooie muziek gemaakt.

Aangekomen in Noordeloos werd de bus mooi
geparkeerd en verdekt opgesteld zodat de jarige
niets zou bemerken, we werden hartelijk ontvangen met koffie en een appelflap, de mevrouw van de firma Dekker vertelde ons wat de
bedoeling was en iedereen hield zich netjes aan
de afspraken.
Na het opbouwen van het slagwerk namen alle
muzikanten en dirigent plaats onder een mooie
partytent lekker uit de zon in een prachtige tuin
voorzien van alle gemakken.

Aan het einde van het concert mocht de jarige
de slotmars dirigeren en dat vond hij helemaal
geweldig net zoals de rest van de aanwezigen.
Na afloop werden we getrakteerd op een warm
en koud buffet en een lekker pilsje .Dit was
fantastisch goed verzorgd door Marieke de
vrouw van Barry die dit hele gebeuren als verassing had geregeld.

Via een videoverbinding kon dirigent Jos Stoffels in de gaten houden wanneer we konden beginnen met de Limburgse Jagersmars Barry
werd eerst onderworpen aan een quiz en uiteindelijk bij vraag 5 verrasten wij hem met live
muziek. Hij was zichtbaar aangedaan en kwam
spontaan naar voren om niets te missen.

Tot slot een groot compliment voor Lex die
alles tot in de puntjes had besproken en in het
geheim moest communiceren met Marieke.
Allemaal weer de bus in en huiswaarts na een
bewogen maar mooie middag/avond, we hebben het ROLJ hier zeker mooi op de kaart gezet, de jarige gaf na afloop aan zeker nog eens
naar Limburg te komen om samen met het orkest nog eens gezellig na te praten over zijn
verjaardagsfeest.

Ingekomen post
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Verrassingsconcert ROLJ

Zuiderlingen blazen Noordeloos omver.

Op een mooie na zomerdag heeft het ROLJ
een geweldig optreden voor ons verzorgd.
Thuis, in onze tuin. Het hele Reünie-Orkest
op een verjaardagsfeest in Noordeloos…
Daar zit een verhaal aan vast… Mijn echtgenoot, Barry, zag Abraham in augustus en ik
wilde hem op 3 september verrassen met een
feest, waarbij muziek de rode draad zou vormen. Muziek met een linkje naar Barry en
lieve mensen te gast. Dat is gelukt. Het werd
uiteindelijk een schitterende avond met vele
muzikale hoogtepunten.
Barry heeft zijn diensttijd doorgebracht in Seedorf, lichting 91-1 als trompettist bij het Fanfarekorps der Limburgse Jagers o.l.v. Kapelmeester Jan Hendriks. Barry zegt altijd tegen
mij: “de periode bij de Limburgse Jagers is de
mooiste periode in mijn leven….” En dan volgt
er altijd wel achteraan; “…. op jou na dan…”.
Dat doet hij altijd heel slim
.
Hij heeft een geweldige tijd gehad en dat heeft
ook alles te maken met zijn toenmalige kamergenoten op de kazerne. Daar zijn vriendschappen voor het leven uit voort gekomen.

Het zou tot op het laatst een verrassing moeten
zijn en het idee ontstond van een ontvangst bij
de voordeur door de dienstmaten en iets met
beeld en geluid, gevolgd door een tuin vol
orkestleden….
3 september
Terwijl achter het huis de gasten werden ontvangen, werd Barry aan de voordeur verrast
door zijn dienstkameraden in een setting van
hun vroegere dienstkamer “Kamertje 11” . Terwijl de mannen bijpraatten met een biertje en
bitterballen, werden de muzikanten van het
ROLJ de tuin achter het huis in geloodst uit het
zicht van Barry. Zij waren al een uurtje eerder
in het geheim ontvangen op een locatie elders,
voorzien van koffie en inmiddels klaar voor het
concert.. Het orkest nam plaats, met dirigent
Jos Stoffels scherp gefocust op het teken dat de
Limburgse Jagers mars ingezet zou kunnen
worden.

De ouders van Barry waren enorm betrokken
bij de mannen. Ze bezochten concerten en ontvingen Barry en z’n dienstmaten regelmatig
thuis. De video’s met optredens werden uit de
kast gehaald en tot in de late uurtjes werden er
herinneringen opgehaald uit die prachtige tijd.
Toen Barry en ik verkering kregen ben ik zelf
ook’ aangehaakt’ en we hebben sindsdien samen vele gezellige reünies bijgewoond. Na zijn
diensttijd heeft Barry lange tijd in een band
meegespeeld en zijn liefde voor muziek is er
elke dag.

Kamertje 11 bij de voordeur, met van links naar rechts
de dienstmaten: Marco ‘Boef’Boevink (drums), Coen
‘Tertsje op de bovenlip’ Smits (trompet), Barry

De voorbereidingen
Het begon met een e-mail die ik op 9 juli vorig
jaar stuurde naar het ROLJ.. Via een paar leuke
telefoongesprekken en mailtjes met Piet
Ubachs en Lex Paques en afstemming met dirigent Jos Stoffels werd het al snel duidelijk dat
het ging lukken: het ROLJ zou naar Noordeloos
komen! Inmiddels had ik ook een groepsapp
met de dienstmaten in het leven geroepen en
hadden de mannen en ik steevast elke maand
een uurtje online overleg om plannen te smeden
voor het feest van Barry.. Vanaf het begin
stond voor mij vast dat Barry niets mocht weten van de komst van het ROLJ.

Inmiddels werd bij de voordeur een live video
verbinding met de achtertuin opgestart. De
cameraman bij de voordeur bracht alles in
beeld, terwijl alle gasten in de achtertuin via
grote schermen mee konden kijken en luisteren. Joost loodste Barry als quizmaster door
een aantal vragen om zijn kennis over zijn
diensttijd te testen zoals bijvoorbeeld het jaar
dat het RLJ is opgericht en in welke films de
muziek van Symphonic Marches werd gespeeld. Barry wist het zelf nog niet, maar hij
zou zeker zakken voor de laatste quiz vraag,

‘Abraham’ Dekker (50 en met bier
. ) ‘Josti’ Joost
Spaapen (cornet). Jan ‘Boem Boem’ de Boer (grote
trom), ‘Dekselse’ Christ Frijters (bekkens)

Vervolg ingekomen post

Pag 6

Met als gevolg dat hij zich daarna geen
Limburgse Jager meer zou mogen noemen.
Gelukkig waren daar Jan en Marco die dat toch
wel erg sneu vonden en bedacht Coen dat Barry
zijn trompet maar uit het vet moest halen om
zelf nog maar eens een stukje te blazen, zodat
hij de titel ‘Limburgse Jager’ nog zou kunnen
behouden. Dát was het teken voor het ROLJ
om in de achtertuin de LJ mars in te zetten. Het
gezicht van Barry op het moment dat hij dat
hoort…
Dat moment was onbetaalbaar en konden we in
de achtertuin met z’n allen zien gebeuren. De
kameraden namen Barry snel mee de achtertuin
in en daar ziet hij het ROLJ. Prachtig moment.

Barry werd verrast met fijne woorden namens
het ROLJ, een oorkonde én een plaatsje op de
bok om de LJ mars te dirigeren. De dienstkameraden speelden mee in het orkest en het publiek genoot! Achteraf hebben we nog zoveel
leuke en mooie reacties gekregen
Terwijl het feest in de tuin verder ging met nog
meer muzikale verrassingen in het verschiet,
konden de leden van het orkest even bijkomen
met een drankje en een lekker buffet. Ze hebben met elkaar gezorgd voor een onvergetelijke
ervaring voor ons allemaal!

Het verrassingsoptreden van het ROLJ in de achtertuin

Barry:“ Zoals gezegd, mijn tijd bij de Limburgse Jagers was geweldig. Een hele bijzondere
ervaring. Veel gezien, veel geleerd en vrienden
voor het leven aan over gehouden. Toen ik het
ROLJ zag in de tuin, kon ik het eerst niet helemaal geloven. Ik dacht bij de voordeur nog dat
het een CD was. Zo strak klonk het. Wat geweldig dat al die muzikanten de moeite hebben
genomen om naar Noordeloos te komen. Ik heb
er zo enorm van genoten en vond het zo mooi
om te zien dat onze gasten het ook zo naar hun
zin hadden.. Het was bijzonder!”

Kamertje 11 zingt mee uit volle borst

Er volgde een geweldig optreden. Iedereen genoot van de prachtige muziek en dankzij Helga
werden onze gasten bijgepraat over de muziekstukken die gespeeld werden. De LJ mars werd
uit volle borst meegezongen door Barry, zijn
kameraden én door gasten die zelf ook bij de
jagers hebben gezeten...

Nogmaals hartelijk dank. Ook namens Barry,
Joost, Coen, Marco, Christ en Jan en zoals
gezegd: tot volgend jaar! Want we zijn vast van
plan om volgende zomer naar een openlucht
concert van het orkest te komen….
Hartelijke groet,
Marieke
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Ingekomen post

Commando-overdracht Limburgse Jagers op donderdag
15 september 2022

Beëdiging
Mooi om te zien dat we krijgen wat we verdienen: ondanks de weersberichten vooraf was het de
hele dag stralend weer. In de ochtend werden er maar liefst 52 mannen en vrouwen beëdigd op het
vaandel van ons Regiment. En dat ook nog eens op een voor ons traditioneel waardevolle locatie,
namelijk op het Vrijthof in Maastricht, in front van de Hoofdwacht, waar ruim 40 jaar
het Regimentscommando was gevestigd. Met een indrukwekkende speech van Marianne Krist,
moeder van de gesneuvelde Eerste luitenant Tom Krist, werd erg duidelijk dat dit niet zo maar een
ceremonie is, maar dat het veel dieper gaat dan dat.

Commando overdracht
In de middag werd het commando van het bataljon en het Regiment overgedragen van L.KOL
Ron Plender aan L.KOL. Rutger Saathof.
Met een duidelijke boodschap van de scheidende commandant aan de hele familie 'de Jager';
blijf vooral jezelf! Zelf werd hij verrast door de
Brigadecommandant, Brigade-generaal Kooij,
met het rode erekoord voor zijn uitmuntende
wijze van leidinggeven

Vervolg ingekomen post
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L.KOL Ron Plender bedankt het ROLJ.

L.KOL Saathof spreekt het ROLJ toe en hoopt
op een mooie samenwerking.

Na de daadwerkelijke overdracht werd L.KOL Plender rondgereden in een MB Cdi voor een ereronde
over het Vrijthof. Hierbij kon hij afscheid nemen van
zijn geliefde Limburgse Jagers, de Vaandelwacht en
het Reünie-Orkest Limburgse Jagers.
Een waardig afscheid, en een mooie start!
LKol Plender, bedankt!
LKol Saathof, welkom bij de familie!
Voor elkaar, altijd!

Tijdens het afscheid nemen werd L.KOL Ron Plender door het Reünie-Orkest Limburgse Jagers benoemd
als erelid van het ROLJ. Voorzitter Math van Sloun reikt de oorkonde uit die hoort bij het erelidmaatschap.
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Jubileumconcert op zondag 25 september Brunssum

Zondag 25 September jl. mochten we een concert verzorgen in het openluchttheater in
Brunssum ter afsluiting van het buiten theaterseizoen,
Het weer was ons goed gezind en de locatie
was een plaatje.
Om 15.00 begonnen we aan ons concert en de
sfeer zat er meteen goed in na het spelen van
de Limburgse Jagersmars gedirigeerd door Piet
Aben.
Onze chef-dirigent had
een mooi programma
samengesteld en er
werd mooie muziek
gemaakt, diverse solisten en het gedicht van
Piet (de Koelpit) werd
wederom een hoogtePiet Aben
punt, je kon een speld
horen vallen en de
prachtige koraal ondersteunde het verhaal.
De aanwezigen genoten van een gevarieerd
programma en klapten vrolijk mee op de herkenbare klanken.

Aan het slot van ons concert sprak de burgemeester van Brunssum Mevrouw van der Rijt
een mooi dankwoord uit alvorens we de slotmars konden spelen.

Voor de slotmars hadden we ook deze keer
weer een gastdirigent gevonden in de persoon
van oud kapelmeester Toon Mikuska, Paul riep
hem naar voren en hij was zichtbaar verrast
Het dirigeren was hij nog niet verleerd.
Na afloop vertelde hij dat hij dat als zeer mooi
had ervaren.

Nog even een drankje na afloop en iedereen
kon weer vrolijk naar huis, dit was ons laatste
concert van dit jaar.
Dank aan alle muzikanten, de dirigent, de ladyspeaker voor hun tomeloze inzet en dank aan
de organisatoren voor de goede zorgen.
P.R.
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MUZIKAAL PORTRET VAN: John Custers
Voorletters en achternaam:
J. H. J. M. Custers
Roepnaam:
John
Welk instrument bespeel je?
Waldhoorn
Welke ander instrument heb je ooit gespeeld? Enz.
Trompet
Hoe lang ben je lid van het ROLJ.

Vanaf begin december 2019 dus bijna 3 jaar
In welk ander muziekkorps speel je nog/heb je gespeeld?
Tja, Ik speel nog in Harmonie St Michaël Heugem maar waar ik nog meer heb
gespeeld?
Om er een paar te noemen: Koninklijke Harmonie Maastricht Harmonie Heer
Vooruit, Kon. Fanfare Concordia Ulestraten.
Daarnaast regelmatig uithelpen in diverse corpsen, Bandjes en Boerenkapellen
Van welke vereniging ben je nog meer lid:
HistoHeuRa, een Club die wetenswaardigheden en historische feitjes verzamelt
en tevens oude foto’s. Helaas aflopend.
Welke hobby’s heb je nog meer:
Fotografie, wandelen, tuin, dat vult mijn dagen wel.
Van welke muziek hou je het meest:
Heel divers. Blaasmuziek in de brede zin. Kan net zo goed klassiek als modern zijn. Muziek is bij
mij emotie en kan daardoor afhangen van sfeer van dag en moment. Ben op het ogenblik in de ban
van Hergolshauser Musikanten. Maar geniet net zo goed van mooie koralen en zang.
Welke muziek zou je graag bij het ROLJ willen spelen:
Ik hou wel van de mix die er nu in zit. Muziekcommissie, doe je best. Chapeau.
Wat vind je van een concertreis met het ROLJ naar het buitenland:
Heel mooi met alleen wat kanttekeningen. O.a. mogelijkheden, leeftijden en financiën.
Wat vind je van het ROLJ:
Mooie club , de moeite waard om in ere te houden
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Cartoons van Hein de Kort

Grieken :

Zwerver :

Een Brit, een Fransman en een Griek staan in
het museum te kijken naar een schilderij van
Adam en Eva in het paradijs.
"Kijk naar hun gereserveerdheid, naar hun
kalmte." zegt de Brit, "het is wel zeer duidelijk
dat het Engelsen zijn."
"Onzin." zegt de Fransman, "ze zijn naakt en
zo schoon en puur van uiterlijk, het is ontegenzeglijk dat het Fransen zijn."
Waarop de Griek reageert: "Ze wonen in het
paradijs, maar ze hebben geen kleren, geen dak
boven hun hoofd en ze hebben slechts één appel te eten... Ze moeten ongetwijfeld
Grieken zijn!"

Deze morgen zat ik op een bank in het park
naast een zwerver.
”Vorige week had ik nog alles.” zei hij.
“Een kok maakte mijn eten klaar, mijn kamer
werd gepoetst, mijn kleren werden gewassen en
ik had een dak boven het hoofd.”
“Wat is er dan wel gebeurd?” vroeg ik, “Drugs?
Gokken? Een vreemde vrouw?”
“Nee hoor,” antwoordde hij, ”ik werd gewoon
vrijgelaten uit de gevangenis.”

Programma 2022
Linne

Zaterdag

10 dec

Finale 2022

Programma 2023
Tegelen

Zondag

8 jan

Nieuwjaarsconcert

Thorn

Zondag

15 jan

Nieuwjaarsconcert

Bergen Hohne (Duitsland )

Midweek ?
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WIJ FELICITEREN
Jeu Savelkoul
Guus van Cruchten.
Martin Hanssen
Piet Aben
Leo Hanssen
Pierre Quanjel
Jos Cobben

4 oktober
17 oktober
22 oktober
24 oktober
25 oktober
27 oktober
28 oktober

Freek van der Klauw
Jeu Ubben
Chris Cuppen
Piet Theeuwen
Theo Bartels
Jo Weijers
Henri Partouns
Alwien Liew On

3 november oprichter ROLJ
14 november
15 november
16 november
19 november
24 november
27 november
30 november

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 ????

Ich krieg waal èns 'n zuurtje of caramel
En zèk den netjes:"Dankjewel!"
Wo is de tied gebleve
Det weer 'n babbeltje sjreve?

Ha, hieël erg fijn
'n Ritje mit de trein.
Mer 't waer waerdje vies
Dao koom 'n flinke bies.

Slogan van de maand;

Es se höbs mitgemaaktj: de groate sjoanmaak
En doe kós betale mit 'ne knaak.
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

