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Gouverneur Emile Roemer bezoekt Regiment Limburgse Jagers in Oirschot 

SAVE THE DATE - Phaff dag 2022 
5e Phaff dag op de RvS kazerne in Oirschot 

 
Op 23 november 1813, op de dag af 209 jaar  
geleden, werd Phaff benoemd tot kolonel van 
het door hem opgerichte Regiment Infanterie. 
Dit onderdeel wordt gezien als het stamonder-
deel waaruit later ons Regiment is ontstaan. Op 
woensdag 23 november 2022 organiseert de 
SVRLJ de 15e Phaffdag om dat te vieren.  Deze 
dag bestaat zoals gebruikelijk uit een officieel 
deel met onder andere een herdenking en een 
informatief deel met een externe spreker. 
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Sinds februari van dit jaar heeft het Reünie-Orkest Limburgse Jagers na de moeilijke 
Covid-19 periode de draad weer kunnen oppakken en kunnen wij terugzien op een tot 
nu toe geslaagd jaar, dat tevens ons jubileumjaar is i.v.m. het 30-jarig bestaan.  
 
Dit jaar zijn ook verschillende mooie concerten gegeven door ons korps.  
Het hele project “Bedank Allemaol” was een groot succes, maar ook het concert in Valkenburg 
(juli 2022) dat in het teken stond van dank aan allen die zich hadden ingezet voor het bestrijden 
van de wateroverlast in Limburg en vooral in Valkenburg was een succes. Dit alles werd uitge-
zonden door TVEllef en ook op onze website is hiervan nog e.e.a. te zien. 
 
Op 10 december aanstaande vieren wij onze jaarlijkse “finaledag” die zeker in het teken staat 
van ons 30-jarig jubileum.  
Tijdens deze dag zullen een groot aantal jubilarissen in het zonnetje worden gezet vanwege hun 
langdurig lidmaatschap.  Een aantal muzikanten die vanaf de oprichting lid waren, vieren zelfs 
hun 30-jarig jubileum.  
Daarnaast zal op deze dag nog een feestelijke gebeurtenis plaatsvinden nl. de installatie van oud-
gouverneur van Limburg, Theo Bovens, tot beschermheer van het Reünie-Orkest Limburgse  
Jagers. 
Dit is natuurlijk voor ons mooie korps een fantastische stap vooruit!! 
En dit in aanwezigheid van de Luitenant-kolonel Saathof, commandant van het Regiment Lim-
burgse Jagers en de Bataljonsadjudant  Gerard Theunissen, die op deze dag aanwezig zullen zijn. 
Het belooft een feestelijke dag te worden, e.e.a. georganiseerd door de jubileumcommissie  
“ROLJ-30”,  hetgeen een mooie afsluiting zal vormen van ons jubileumjaar 2022. 
 
Verder staan al een aantal concerten gepland voor 2023.  
Op 8 januari zal het orkest een Nieuwjaarsconcert verzorgen in Tegelen en op 15 januari zal een 
Nieuwjaarsconcert uitgevoerd worden in Thorn. Op 4 juni 2023 wordt weer in Tegelen een con-
cert gegeven en wel in het bekende Openluchttheater De Doolhof.  
Bij deze concerten zal het zeker niet blijven. Er zijn al een aantal aanvragen binnen, maar nog 
niet afgehandeld. Ook willen wij graag een of meerdere concerten verzorgen in Duitsland waarbij 
een mooie dagtrip met concert langs de Moezel tot de mogelijkheden behoort. 
Het belooft in ieder geval weer een mooi concertjaar te worden. 
 
Bij het Regiment wordt inmiddels nagedacht om een concert in Zeven te organiseren tijdens het 
bezoek aan Bergen-Höhne, dat natuurlijk nog gepland moet worden. 
 
Het bestuur heeft zeker niet stil gezeten. Wij hebben dit jaar al een 11- tal bestuursvergaderingen 
gehad. Niet alleen dus voor de concerten en vele andere zaken, maar ook hoe verder in de toe-
komst. Het korps heeft een hoog gemiddelde qua leeftijd. Wij moeten er zeker voor zorgen dat we 
goed voor de dag blijven komen op de concerten. Dit zal zeker door het bestuur in overleg met de 
chef-dirigent opgevolgd worden gehouden.  
 
Voor al deze zaken zal zich het bestuur ook in 2023 blijven inzetten. 

 
Het bestuur van het ROLJ 

“ Van de bestuurstafel”  

 



 

 

Bezoek Gouverneur Limburg aan het 
Regiment in Oirschot 

28 oktober 2022 

 
Deze week heeft de Gouverneur van Limburg, Emile Roemer, kennis gemaakt met de Limburgse 

Jagers. Tijdens dit bezoek is hij rondgeleid bij onze Historische Collectie, ons monument en werd 

er afgesloten in het Heimbetrieb met een kopje koffie. De Regimentscommandant, Rutger Saathof, 

heeft hierbij een goed beeld van het Regiment kunnen schetsen.  Gesproken is over kansen voor 

bataljon en regiment in relatie tot de provincie.  

 

ingekomen post 
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Exact 209 jaar na dato 

 
Op woensdag 23 november 2022 vierden we onze jaar-
lijkse Phaffdag, de dag dat Johannes Emilius Phaff werd 
bevorderd tot Kolonel van het door hem opgerichte Regi-
ment Infanterie. Uit dit Regiment ontstonden later 2, 6 en 
11 Regiment Infanterie, waaruit nog later weer ons Regi-
ment Limburgse jagers ontsproot. Na een aantal jaren 
onder corona was het weer mogelijk om de viering iets 
groter aan te pakken. In het kader van ‘Voor Elkaar, Al-
tijd!’ werden dit jaar zowel de donateurs van de Stichting 
Regiment Limburgse Jagers als de leden van de Vetera-
nen Vereniging Regiment Limburgse Jagers uitgenodigd. 
Daarnaast heeft de Regiments- en Bataljons commandant 
er voor gekozen om het aanwezige deel van het bataljon 
ook deel te laten nemen aan de herdenking. Op die ma-
nier kunnen we het parate deel van het Regiment nog 
beter integreren met de veteranen en postactieven, en 
vice versa  

      Phaffdag 2022 
24 november 2022 

Historische Collectie 
Na ontvangst met koffie en Limburgse vlaai werd als 
eerste de Historische Collectie bezocht. Daarbij werden 
ook de voertuigen buiten zeker niet vergeten. Voor som-
migen een weerzien na 15 jaar, in een werkende toren 
met 25mm snelvuurkanon. De lopende lunch werd ge-
serveerd in ons mooie Heimbetrieb, waarbij de verhalen 
al snel los kwamen. 

 

Herdenking 
Op de bataljonsappelplaats stond inmiddels het parate 
deel van het Regiment, 42 BLJ, zo sterk mogelijk opge-
steld. Direct viel het maaskeienpad op, dat inmiddels is 
aangelegd. Dit pad symboliseert de band tussen jong en 
oud. Na de toespraak van de Regimentscommandant, 
overste Rutger Saathof en de voorzitter van de SVRLJ, 
overste buiten dienst Cees van der Ploeg, werd een krans 
gelegd ter gedachtenis aan de gevallenen van ons Regi-
ment. Het dodenappel werd voortreffelijk gedaan door de 
Regimentskorporaal, korporaal der eerste klasse, Sayen 
van Mieghem. 

Afsluiting 
Na afloop van de herdenking werd door de aanwezigen 
nog een laatste groet gebracht, defilerend langs het Regi-
mentsmonument. Aan het einde kregen de deelnemers 
nog een verrassing mee en kon men nog even opdrogen 
in het Heimbetrieb, voordat de thuisreis werd aanvaard. 
Al met al een zeer geslaagde dag, met veel deelnemers, 
jong en oud! 

Persoonlijke Uitrusting 
Toch moesten we weer verder met het programma. In de 
filmzaal werd een interessante lezing gehouden over de 
recente ontwikkelingen van de persoonlijke uitrusting. 
De zeer enthousiaste verteller zorgde er bijna voor dat 
we uit de tijd liepen. 
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Op 23 november wordt elk jaar de oprichting 
van het zgn. Linie-Regiment door toenmalig  
Kolonel Pfaff herdacht. 
Dit regiment (opgericht in 1813) is de voorloper 
van het huidige Regiment Limburgse Jagers. 
Ook dit jaar stond de 209e jaarlijkse “Pfaffdag” 
gepland op 23 november om dit heuglijk feit te 
vieren maar ook tevens te herdenken. Deze her-
denking gaat gepaard met de herdenking en 
kranslegging van de gevallenen van het Regi-
ment Limburgse Jagers en vindt steeds plaats 
op de legerplaats in Oirschot bij het monument. 

Jaarlijkse Herdenking Regiment Limburgse Jagers 

Na de sobere herdenkingen door corona gedu-
rende 2 jaren werd de herdenking dit jaar opge-
luisterd door aanwezigheid van vele genodig-
den en vertegenwoordigers van diverse organi-
saties, stichtingen en defensie. 
Namens het Reünie-Orkest Limburgse Jagers 
(ROLJ) waren vicevoorzitter Leo Hanssen en 
voorzitter Math van Sloun aanwezig. Tevens 
was Theo Bovens, gouverneur van Limburg 
2011-2021 en aankomend beschermheer van 
het ROLJ  aanwezig waardoor wij namens het 
ROLJ goed vertegenwoordigd waren. Deze 
herdenking was overigens de eerste herdenking 
onder commando van de nieuwe commandant 
Luitenant-kolonel Saathof. 

V.l.n.r. vicevoorzitter Leo Hanssen, aankomend  
beschermheer Theo Bovens, voorzitter Math van Sloun 

Deze herdenking is steeds weer een memorabele en indrukwekkende gebeurtenis terwijl het  
bestuur van het ROLJ de jaarlijkse uitnodiging ten zeerste weet te waarderen.  
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 Nieuwjaarsconcert Tegelen zondag 8 januari 2023 

 
 

KBO St. Martinus/St. Joseph uit Tegelen organiseert op 

zondag 8 januari 2023 een nieuwjaarsconcert met het  

Reünie-Orkest Limburgse Jagers in de Haandert in  

Tegelen. 

De concertzaal in de Haandert heeft een geweldige akoes-

tiek en wordt tot in de verre omtrek genoemd. Het Cultu-

reel Centrum is een multifunctioneel zalen centrum gele-

gen in het hart van Tegelen. Het NS-station, een bushalte-

plaats en een royale gratis parkeerfaciliteit bevinden zich 

op een zeer korte loopafstand. De Haandert ligt op vijf 

autominuten van de snelwegen A67 (oost-west as) en de 

A73 (noord-zuid as). Snel en gemakkelijk bereikbaar dus.  

Op zondag 08 januari willen we met het R.O.L.J. een 
prachtige start beleven van het nieuwe jaar. Wij hopen u 
dan in grote getale te mogen begroeten. Om samen te  
genieten! 
 

Aanvang: 14.30 uur  Zaal open vanaf 14.00 uur. Entree € 7,50. 

 

Heeft u interesse: 

U kunt zich aanmelden bij voorzitter Gé Vervoort: 

g.vervoort1@ziggo.nl  of  bel: 06 – 12 28 28 37   

 

 Finale zaterdag 10 december 2022 Linne 

Op zaterdag 10 december zal de jaarlijkse Finale worden gehouden als afsluiting van het muzikale 
jaar. Na 2 jaar, uitstel door corona, kunnen we eindelijk weer het feest vieren als dank aan de leden 
voor hun inzet van het ROLJ.  
  
 

Optredens van het ROLJ de komende 2 maanden 

mailto:g.vervoort1@ziggo.nl
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 Nieuwjaarsconcert Thorn zondag 15 januari 2023 

Zaal Aod Thoear 

Aanvang: 14.00 uur 
Kaarten verkrijgbaar bij Café Restaurant Aod Thoear 
Steegputstraat 2-4 6017 BC Thorn 

Tel. 0475-561516  info@aodThoear.nl    
Entree : kassa € 5,= 

      Programma 2022 
 
    Linne    Zaterdag      10 dec               Finale 2022  
 

  Programma 2023  
 

  Tegelen              Zondag         8 jan       Nieuwjaarsconcert . Aanvang 14.30 uur 

  Thorn                                Zondag       15 jan       Nieuwjaarsconcert . Aanvang 14.00 uur    

  Tegelen              Zondag         4 juni  Concertmiddag in het openluchttheater De Doolhof  

  Bergen Hohne (Duitsland )                      Midweek ?  

 

Op zaterdag 16 juli 2022 heeft het Reünie-Orkest Limburgse Jagers o.l.v. chef-dirigent Jos Stof-

fels een Herdenkingsconcert gegeven in Valkenburg t.g.v. de watersnoodramp op 14 juli 2021. 

Van dit Herdenkingsconcert zijn opnames gemaakt door TVEllef.  

Deze opnames kunt u bekijken via de website www.rolj.nl 

Klik op de link Herdenkingsconcert zaterdag 16 juli 2022 om naar de filmbeel-

den te kijken. Veel kijk- en luisterplezier.  

Het Nieuwjaarsconcert in Thorn wordt vanaf 
2014, met een onderbreking van 2 jaar door coro-
na, jaarlijks gegevens door het ROLJ. Dit is het 
7e Nieuwjaarsconcert. Het ROLJ zal een geheel 
nieuw programma presenteren. 

mailto:info@aodThoear.nl
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MUZIKAAL PORTRET: Jos Linssen 
 
Voorletters en achternaam:  
JML Linssen 
 
Roepnaam:  
Jos 
 
Welk instrument bespeel je?  
Trompet en bugel 
 
Welke ander instrument heb je ooit gespeeld? Enz. 
Vroeger kreeg je als kind blokfluit les en als er enige muzikale aanleg was dan stond al 
snel de harmonie op de stoep. Zo ook in mijn geval en op 8 jarige leeftijd kreeg ik mijn 
eerste veel te zware en grote trompet in een koffer dat met elastieken bij elkaar gehou-
den werd. Vanaf mijn 11de mocht ik plaatsnemen bij de grote harmonie 
(jeugdharmonieën waren toen nog niet uitgevonden). Na een verhuizing en door tijdge-
brek ben ik op mijn 27ste  gestopt met muziek maken tot in 2019 - ik woonde inmiddels 
weer in mijn geboortedorp - de harmonie mij benaderde om het korps te komen verster-
ken. Ik speel sindsdien daar nu de tweede en derde trompetpartij en de bugelpartij. 
 
Hoe lang ben je lid van het ROLJ 
In mei 2020 - midden in de eerste coronagolf - vroeg Lex Paques mij of ik zin had om 
mee te spelen bij het ROLJ. Een korps met enthousiaste muzikanten welk zijn oorsprong 
vindt in het dienstplichtigen fanfarekorps van weleer en een begrip is binnen de Lim-
burgse gemeenschap en ver daarbuiten. Dit sprak me aan omdat ik van mening ben dat 
je traditie moet koesteren; de rol binnen de samenleving (komt o.a. naar voren uit de 
concertreeks in het kader van ‘Bedank allemaol’), maar ook de van oudsher bestaande 
link met defensie en bij gelegenheid vertegenwoordiging daarvan. 
 
In welk ander muziekkorps speel je nog/heb je gespeeld? 
Harmonie St Cecilia Maasbracht. 
 
Van welke vereniging ben je nog meer lid: 
SV Match ’87. 
 
Welke hobby’s heb je nog meer:  
Sportschutter (bij Match). 
 
Van welke muziek hou je het meest:  
Brede muzikale interesse; muziek is emotie en die is ook nooit hetzelfde. 
 
Welke muziek zou je graag bij het ROLJ willen spelen: 
 
Geen bijzondere voorkeur, moet vooral passen bij de planning van de uitvoeringen en 
de doelgroep. Ben wel van mening dat - vanwege de roots van het korps - marsmuziek 
een belangrijk onderdeel van het repertoire moet vormen. 
 
Wat vind je van een concertreis met het ROLJ naar het buitenland: 
Uitstekend idee voor het korps om onze activiteiten over de grens te promoten en goed 
voor het kameraadschap onderling binnen het korps. 
 
Wat vind je van het ROLJ: 
Uniek korps waar we allemaal trots op mogen zijn. 
 
Wat wil je nog meer kwijt: 
Ik hoop dat het ROLJ nog lang de rol kan blijven vervullen die het nu doet. 



 

 

Tarief 
 
Wegens een verkeersovertreding staat de heer 
Groen terecht. “Uw onvoorzichtig rijgedrag 
had ernstige gevolgen kunnen hebben”, zegt de 
rechter. “Ik veroordeel u tot 150 euro boete”. 
Heeft u hierop nog iets te zeggen?” 
Groen: “Ik zou nog héél veel willen zeggen, 
maar met het urentarief van de advocaat in 
mijn gedachte is het goedkoper als ik mijn 
mond hou.” 
 

Soldateneten 
 
In de kazerne vraagt de adjudant “Wel, soldaat 
de Vries smaakt de soep niet?” 
“Jawel, adjudant, maar….” 
“Maar wat, soldaat?” 
“Er zit nogal veel zand in.” 
“Mag ik u erop wijzen, soldaat, dat u niet zo 
moet klagen. U bent hier om het vaderland te 
dienen, denk daaraan.” 
“Maar toch niet om het op te eten, adjudant.” 
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   Cartoons van Hein de Kort     



 

 

Slogan van de maand;  
 

Es doe 'ne fits hads 

Wo se nog 't leech op zats. 

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 SAMEN  GESTELD DOOR DE REDACTIE  

 

John Custers    19 december        

Alexander Ramaekers 28  december     

  

Vanaf deze plaats willen wij alle zieken      
                                

VAN HARTE BETERSCHAP  EN STERKTE TOEWENSEN.  

Jac van Dael        11 januari     

Jean Pisters         17 januari     
Funs Coppers   23 januari     
Marcel Franssen    27 januari     

 
En dezelfdje kleine poet 

Moeltj 'n non 't kloaster oet. 

M'n numtj h'm 'ne moelejan 

Moelemaeker woor ouch gein sjan. 

Krink Ech.       Waem kèntj ze nog ???? 

 

Bah, ich haw nötte sjoon 

Mam zoe waal nöt taege mich doon. 

Det zoog d'r dus nöt oet 

Väör dae kleine poet. 

 

 Van Harte Gefeliciteerd namens het  
 Reünie-Orkest Limburgse Jagers 
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