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Finale zaterdag 10 december 2022 

Om 14.00 uur werd de  Finale geopend door voorzitter Math van Sloun. 

Er werd door de voorzitter even kort teruggeke-
ken  naar het afgelopen 2 jaar waarin het ROLJ 
een nieuw bestuur kreeg en het programma in 
2021 Bedank allemaol waarin het ROLJ mee 
werkte met optredens op diversen plaatsen in 
Limburg.  
Mede op basis van de ROLJ doelstellingen in 
combinatie  met een goed opererende functio-
nele organisatie willen wij als Reünie-Orkest 
Limburgse Jagers streven naar de hoogst haal-
bare muzikaliteit met daarbij een traditionele-, 
maatschappelijke- en culturele rol die voldoet 
aan de wensen van ieder individu, organisatie 

en bevolking om zodoende een goede basis te garanderen voor de toekomst in ruimste zin 
Vandaag is het feest, we hebben heel wat te vieren………!!!! 

 

Na het welkomstwoord  presenteerde het ROLJ een geheel nieuw programma voor 2023. 
 
Huldeging jubilarissen  
  5 jaar Dre Loosberg, Piet Theeuwen, Chris Cuppen 
10 jaar Ger Hautvast, Marcel Franssen  
15 jaar Harry Beurskens, Harry Kokkelkoren, Gerard Nilissen en Ferry Tummers  
20 jaar Theo Ramakers 
25 jaar Har Hanssen, Leo Hanssen en Henri Partouns  
30 jaar Piet Aben, Jan Nieskens, Henny Peters, Jeu Savelkoul, 
    Antoine Schleijper, Jo Weijers en Alwin Liew-On. 
Marcel Franssen, Theo Ramakers en Jo Weijers waren door omstandigheden niet aanwezig. 
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Na de huldeging van de jubilarissen werden aan 
Lt. Kol. Ferry Tummers ( l.) en Ere-Kapelmeester 
Alwin Liew-On (r.) het Draaginsigne uitgereikt. 

Theo Bovens 
Benoeming tot Beschermheer van het Reünie-Orkest Limburgse Jagers 

Linne, 10 december 2022 
 

Geboren in Mestreech 
* Na universitaire studie veel verschillende functies en neven-

functies met name in de politiek, gemeente, open universiteit en 
SER (om er maar een paar te noemen!!) 

* Was Gouverneur van Limburg van 2011 – 2021 
* Was waarnemend burgemeester in Enschede 
* Zeer gewaardeerd persoon in Limburg en ver daarbuiten. Ge-

niet veel sympathie van bevolking!! 
* Een Limburger pur sang; altijd een luisterend oor en steeds be-

reid een helpende hand te bieden; gastvrijheid gouvernement  
* Een Limburger pur sang….dit geldt ook voor jouw liefde voor 

de vastelaovend en muziek 
* Is zelf muzikant en speelt zo waar trombone en bastuba!!! 
* Is lid van de Zaate Hermenie “Tète de Veau” van Mestreech 
* Schreef zelf liedjes waaronder het bekende lied “Vastelaoveskis” 
* Speelde spontaan mee met ROLJ de Limburgse Jagers Mars!!! 
* Als doctor verbonden aan de Narren Universiteit Limburg 
* Tevens trotse en eerste houder van de Pierre Cnoopsleerstoel 
* U bent al jarenlang een grote fan van het Reünie-Orkest Limburgse 

Jagers en U draagt ons korps steeds een warm hart toe 
*    Ons gesprek mei 2022………voorstel benoeming beschermheer ROLJ 
*    Dat alles heeft ertoe geleid dat wij U vandaag ten overstaan van alle aanwezigen hier u mogen      
       benoemen tot Beschermheer van het ROLJ…!!!!! 
Mag ik Frans Stoffels verzoeken om de bijbehorende  insigne en passende oorkonde te overhandigen. 
 
Van harte proficiat…groot applaus……zang: lang zal hij leven.!!!!  

 

De beschermheer Theo Bovens 
bedankte het ROLJ voor zijn 

 benoeming als Beschermheer. 
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Speech LKol Saathof – Finale ROLJ 2022 

Ereleden, Kolonel-
Antoni gewaardeer-
de, Limburgse Ja-
gers van Verdien-
ste, Leden van het 
Regiment, geachte 
genodigden, 
Mijn naam is Rut-
ger Saathof en sinds 
september ben ik 
met trots uw Batal-
jons- en Regiments-
commandant 42 

Pantserinfanteriebataljon Regiment Limburgse 
Jagers.  
Veel dank voor uw uitnodiging om bij deze 
feestelijkheid aanwezig te zijn. Ik vind het een 
eer om hier bij te mogen zijn. Wij zijn hier van-
daag bijeen gekomen voor de finale van het 
Reünie-Orkest Limburgse Jagers. Belangrijker, 
we zijn hier vandaag ook om het 30-jarige be-
staan van het Reünie-Orkest Limburgse Jagers 
te vieren. Het doet mij als Regimentscomman-
dant goed om te zien dat u allen aanwezig bent 
voor dit hoogtij. Naast het huldigen en vieren 
bied deze middag de kans om met elkaar te pra-
ten en naar elkaar te luisteren. Dit alles vind 
plaats onder de muzikale begeleiding van ons 
Reünie-Orkest Limburgse Jagers, onder leiding 
van Kolonel-Antoni gewaardeerde, dirigent 
Stoffels.  
Na een afwezigheidsperiode van twee jaar kun-
nen wij deze festiviteit weer op de juiste manier 

vieren. Het inspireert mij enorm om te zien hoe 
de draad weer opgepakt is bij waar we zijn ge-
bleven sinds de laatste editie in 2019. Dit bete-

kent ook dat we vanmiddag genoeg in te halen 
hebben. Destijds was het mijn voorganger, Lui-
tenant-kolonel Ron Plender die toen deze toe-

spraak hield. Ron heeft in 2019 ook een cadeau 
gedaan, namelijk een geheel verzorgde mid-
week tijdens de schietoefening in Bergen. Deze 

belofte staat nog steeds en samen met Ron gaan 
wij dit cadeau komend jaar waarmaken. 

Dit is mijn eerste finale als Regimentscomman-
dant Regiment Limburgse Jagers. Echter heb ik 
in de korte periode tijdens deze functie al de 
inzet van het Reünie-Orkest Limburgse Jagers 
in levende lijve mogen aanschouwen. Namelijk 
tijdens de commando-overdracht van het 42 

Pantserinfanteriebataljon Regiment Limburgse 
Jagers die werd gehouden op het Vrijthof in 
Maastricht. De verbinding tussen het bataljon 
en het regiment staat zowel bij mij als bij mijn 
voorgangers hoog in het vaandel.  

Het Reünie-Orkest Limburgse Jagers levert 
hieraan een aanzienlijke bijdrage, daarvoor ben 
ik u dankbaar.  
 
Deze verbinding legt de link tussen het verle-
den en de toekomst. Wij Limburgse Jagers 
vechten samen, we vertrouwen en rekenen op 

elkaar. Zodoende onze rijke historie dit beves-
tigd, verdedigen wij hetgeen waar wij voor 
staan. Zoals Luitenant-kolonel buiten dienst 

van der Ploeg al eerder zei tijdens onze laatste 
Phaffdag: ‘Wij zijn Familie de Jager en wij la-
ten ons niet kisten.’. Wij vechten samen als 

team. En dit doen wij: Voor elkaar, Altijd! Als 
Regimentscommandant zorg ik ervoor dat er 
continue geïnvesteerd wordt in traditie en 
saamhorigheid binnen het Regiment. Meerdere 

keren per jaar organiseren wij gelegenheden 
waarbij we oude, actieve en nieuwe familiele-
den kunnen samenbrengen. Deze gelegenheden 

bieden de mogelijkheid om het dialoog aan te 
gaan, om herinneringen op te doen en zeker 
ook om te herdenken. Want binnen Familie de 

Jager geldt: eens een Limburgse Jager, altijd 
een Limburgse Jager.   

Eeuwenlang is muziek al verweven met het mi-
litaire leven. Indertijd diende de muziek om 

signalen te geven aan de troepen. Door middel 
van een trom en trompet. Met deze muzieksig-
nalen werden er orders gegeven op het slag-

veld. Grote trommen en bekkens gaven strijders 
meer moed en intimideerden de tegenstanders. 
Tamboers bepaalden het ritme van de mars. De 

orkesten zijn tot op de dag van vandaag net zo 
cruciaal als toen. De functie is echter enigszins 
gewijzigd. De muziek vertelt het verhaal van de 

eenheid en draagt bij aan de identiteit. Veel van 
de militaire tradities kunnen niet zonder deze 
muziek. Het is dan ook niet voor niets dat mili-

taire muziek een grote rol speelt bij onder ande-
re: Prinsjesdag, de Nederlandse Veteranen dag, 
beëdigingen en dus ook commando-

overdrachten. Het verhoogt de status van het 
evenement.  

In 1951 nam Kolonel Antoni het initiatief om 
een muziekkorps op te richten, het befaamde 
Tamboer- en Fanfarekorps Limburgse Jagers. 

Bestaande uit dienstplichtigen en drie beroeps-
krachten die hun diensttijd konden vervullen 
met hun hobby, namelijk muziek maken. Het 

korps werd immens populair door de vele con-
certen en zelfs radio-optredens.  

 

Vervolg op volgende pagina 
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Bijzonder waren ook de optredens in La Cour-
tine in midden-Frankrijk, waar vorige week 

onze eigen Delta compagnie nog heeft geoe-
fend. Ondanks groot protest in Limburg werd 
het korps in 1967 helaas ontbonden wegens 

bezuinigingen.  

In 1960 kreeg het 16 Pantserinfanteriebataljon 
Limburgse Jagers toestemming om een hoorn-
blazerskorps te bezitten. Uitgerust met Halve 

Maan instrumenten droegen zij de naam 
‘Halvemaanblazer Korps’. Ook deze verdween 
wegens bezuinigingen in 1967. Het gemis van 

de muziek was te groot en dus werd er in 1969 
weer een klaroenkorps met Halvemaan instru-
menten opgericht. Deze zou de eerste stap zet-
ten voor de wedergeboorte van het Fanfare-

korps. Het Halvemaanblazerskorps breidde 
zich uit onder leiding van Sergeant-majoor Mi-
kuska en ontwikkelde zich tot een volwaardig 

muziekkorps: Fanfarekorps Limburgse Jagers. 
Zij werden het visitekaartje van de Nederland-
se troepenmacht in Noord-Duitsland. Concert-

reizen naar onder andere Zweden, Denemar-
ken en Frankrijk behoorden ook tot de agenda. 
In 1995 voegde het korps zich samen het korps 

van het Regiment Genietroepen en behoorden 
zij tot het Fanfarekorps Koninklijke Land-
macht. Sinds 2005 vallen zij, wegens reorgani-

satie, onder de naam ‘Fanfarekorps Koninklij-
ke Landmacht Bereden Wapens’.  

Op initiatief van de Stichting Organisaties Re-
ünies Tamboer en Fanfarekorpsen, Oud-

Kapelmeester Liew-On en Luitenant-kolonel 
buiten dienst Bleijerveld wordt in 1992 het 
Reünie-Orkest Limburgse Jagers opgericht. 

Een waardige opvolger van het Fanfarekorps 
Limburgse Jagers.  

Sinds de oprichting in 1992 heeft het Reünie-
Orkest Limburgse Jagers meer dan 300 optre-
dens verzorgd, in zowel binnen- als buitenland. 
Inmiddels hebben zij dan ook een breed reper-
toire opgebouwd. Militaire marsmuziek staat 
hierbij natuurlijk op de voorgrond maar ook 
allerlei andere soorten populaire muziek beho-
ren tot de ingestudeerde muziekstukken. Van 
film en musical tot bekend klassiek. Veelal van 
de concerten werden in Limburg gegeven, het 
Reünie Orkest Limburgse Jagers is dan ook 
een onmisbaar onderdeel in de muzikale ge-
schiedenis van de Provincie Limburg. Iets wat 
de Gouverneur, de heer Roemer, helaas niet 
aanwezig vandaag, kan beamen.  
 

Wel aanwezig vandaag is oud-gouverneur en 
tevens Limburgse Jager van Verdienste, Theo 
Bovens. Ik heet u welkom. Zoals ik al eerder 
aangaf hebben we vandaag veel in te halen. 
Het 30-jarige bestaan van het Reünie-Orkest 
Limburgse Jagers is niet vanzelfsprekend. Alle 
genodigden spelen hier een rol in. Een aantal 
van deze genodigden hebben zich bijzonder 
ingezet. Vanmiddag zullen wij getuige zijn van 
meerdere dankbetuigingen. Graag wil ik ook 
benadrukken dat mijn dank, als Regiments-
commandant zijnde, groot is.  
 
 
Ik ga mij nu richten tot één persoon, namelijk 
Limburgse Jager buiten dienst Leo Hanssen. 
Leo mag ik je uitnodigen om naar voren te ko-
men. Dan ga ik nu over tot het voorlezen van 
de voordracht. 
Ik wil u danken voor uw aandacht en ik wens u 
een zeer prettige voorstelling!  
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Voordracht Leo Hanssen – Limburgse Jager van Verdienste 
10-12-2022 
Linne  
Concertfinale Reünie-Orkest Limburgse Jagers 
 

Limburgse Jager b.d. en muzikant L. Hanssen 
 

Geachte genodigden, 
 
Ik heb de eer en het genoegen om Limburgse 
Jager buiten dienst, Leo Hanssen vandaag te 
waarderen voor zijn uitstekende functioneren. 
Leo behoort als altsaxofonist tot de vaste garde 
van het Reünie-Orkest Limburgse Jagers. Van 
2001 tot 2003 heeft hij het voorzitterschap op 
zeer goede wijze bekleed. Aansluitend heeft hij 
haast ononderbroken tot heden opgetreden als 
vicevoorzitter. In die laatstgenoemde functie 
heeft hij ondanks het vroegtijdig wegvallen van 
voorzitters zonder enige haperingen het interim 
voorzitterschap gedurende een lange periode 
uitgeoefend.  
 
Naast dit alles heeft Leo ook de functie van 
voorzitter van het ‘Lustrum 25 jaar ROLJ’ op 
zich genomen.  

Ik quote: ‘Door zijn rustige maar zeer gerichte 
optreden binnen het korps is hij de drijvende en 
onmisbare kracht van het ROLJ.’. Zijn activi-
teiten en initiatieven als muzikale ambassadeur 
hebben enorm bijgedragen aan de uitstraling 
van ROLJ en het Regiment Limburgse Jagers. 
Dit heeft mij doen besluiten om Limburgse  
Jager buiten dienst Leo Hanssen te benoemen 
tot Limburgse Jager van Verdienste. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Getekend op 6 december te Oirschot, 
 
Commandant 42 Pantserinfanteriebataljon Regiment Limburgse Jagers 
Luitenant-kolonel R. Saathof 
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Aanbieden, door fotograaf Ari Verbruggen, aan Piet Aben en Jos Stoffels van een mooie foto als 
herinneringen van de 2 concerten in Valkenburg en Brunssum. 

 

Goede middag muzikanten van het ROLJ, genodigden 
vier kantjes speech had ik voorbereid, toen mijn echtgenote Lieske mij het 
advies gaf, een A 4 is voldoende, want je kunt beter fotograferen dan praten. 
Afgelopen jaren heb en mocht ik veel foto´s maken van dit unieke orkest. 
Natuurlijk probeer je van elk concert het perfecte plaatje te schieten. 
Het hoog water concert in Valkenberg en het vijverconcert in Brunssum zijn 
hiervan een mooi voorbeeld. 

Piet Aben 
 
De gedichten van o.a. cora-
na , de Koel en hoog water 
welke door jou  zijn gemaakt 
en voorgedragen hebben bij 
heel veel bezoekers een grote 
indruk achtergelaten. 
Een fotografische herinnering 
van je hoog water gedicht en 
optreden  in Valkenberg heb 
ik verpakt in een twee luik. 

 

Jos Stoffels 
 
De kunst van het dirigeren 
bestaat in het weten wan-
neer te stoppen om het or-
kest te laten spelen, en dat 
kan alleen als je een su-
blieme groep muzikanten 
dirigeert. 
Een grote muzikale fami-
lie. 
Als concert fotograaf ben 
je afhankelijk van: mooie 
locatie, groots spelend or-
kest en enthousiast pu-
bliek. 
Het vijverconcert in Bruns-
sum verpakt in ook een 
tweeluik geeft dit mooi 
weer. 

Deze fotografische herinnering wil ik jou en het hele Reünie-Orkest Limburgse Jagers aanbieden. 
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Voorzitter Math van Sloun  bedankt    
Jac van Dael en Jeu Spronk voor hun jaren 

inzet voor het ROLJ.  
Beide worden benoemd als  

lid van verdiensten.  
 

Jac van Dael was van 1995 tot en met 2022 
hoornist en Jeu Spronk was van 1995 tot en 

met 2021 tuba speler.  Jac van Dael                  Jeu Spronk 

Hoffotograaf van het ROLJ 

Voorzitter Math van Sloun bedankt Ari  
Verbruggen voor het maken van mooie foto`s 
de afgelopen jaren. 
 
Tevens wordt Ari Verbruggen wordt benoemd 
als Hoffotograaf van het  
Reünie-Orkest Limburgse Jagers. 
 
 
 
 
Voor Ari zijn vrouw, Lieske, was er ook een 
mooie boeket bloemen 

Chef-dirigent Jos Stoffels  wordt bedankt voor 
de belangloze inzet van het afgelopen jaar voor 
het ROLJ. 
Voor zijn vrouw, Bertie, was er ook een mooi 
boeket bloemen. 

Ter gelegenheid van het 30 jarig bestaan van het ROLJ 
bood Ari Verbruggen ieder lid een herinnerings foto aan. 
 

De Finale werd afgesloten met  het uitdelen, aan iedere 
dame, van een roos en een sjaal met het ROLJ logo op. 
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nemen 

Voor elkaar, altijd ! 
 

Het werd een mooie zaterdag, die van 10 de-
cember 2022. Al vele maanden stond het Finale
-concert van ROLJ in mijn agenda aange-
streept. Want ik had het bestuur al eerder be-
loofd nog een keer als ‘emeritus-gouverneur’ 
een concert te bezoeken om afscheid van elkaar 
te  .  

 
Immers, in de afgelo-
pen jaren was en is er 
een band ontstaan met 
zowel ROLJ als met het 
Regiment Limburgse 
Jagers, waarvan ik  
Lid van Verdienste 
mag  zijn. 
 

Mijn band met het regiment bestaat er via mijn 
geboorte (mijn vader was er eentje), via de lief-
de (mijn schoonvader was er eentje), via mijn 
werk in Maastricht (ik  bezocht de grote reünies 
in 1995-1997 van 2-6, 3-6 en 4-6 RI als loco 
burgemeester), en via mijn ambt in Limburg 
(talloze ontmoetingen en activiteiten met Regi-
ment  én dus ook met ROLJ). Kortom: hoewel 
zelf nooit actief gediend, mag er van affiniteit 
met de krijgsmacht best gesproken worden.    

 
Dit alles komt dus samen in een band die ik 
met ROLJ voel.  Ik hoorde jullie bij commando
-overdrachten, veteranendagen, Liberation 5 
mei-productie en diverse concerten. Steeds met 
passie, steeds met grote kwaliteit, steeds met 
stijl.  

 

 

 

 

 

 

 

In 2019 mocht ik zelfs even met het Limburgs 
volkslied met het korps meeblazen.  Zoiets ver-
geet ik nooit, jullie hopelijk wel…… 

 
 

Maar in plaats van afscheid werd 10 december 
meteen ook een terugkeer, het aangaan van een 
nieuwe relatie. Het bestuur droeg mij voor als 
Beschermheer van ROLJ, hetgeen niet alleen 
als een enorme eer voor mij voelt, maar ook 
gewoon goed en fijn. Want dat was het gevoel 
dat ik thuis ’s avonds aan mijn vrouw Lizzy 
overbracht, toen ze vroeg hoe het in Linne was 
gegaan. Het voelde goed, vertrouwd, welkom, 
en was daarnaast ook nog plezierig en gewoon 
een leuke middag. 
 

De tijd die jullie nemen om in woord en gebaar 
de waardering naar elkaar uit te spreken - zoals 
richting de jubilarissen - en de aandacht  die er 
is voor leden en hun achterban werkt aansteke-
lijk en is hartverwarmend.  Ik voelde mij met-
een in ROLJ opgenomen, eine vaan uuch.  Om 
die reden ben ik ook net vóór de quiz ver-
trokken want zowel winnen als verliezen had 
dat warme wederzijdse gevoel in gevaar kun-
nen brengen .  
 

Ik ga het komende jaar met het bestuur overleg-
gen wat we voor elkaar kunnen betekenen. Het 
begint met het feit dat ik graag mijn naam aan 
ROLJ openlijk verbind.  En dat jullie mij af en 
toe een rondje uit de portemonnee kloppen. 
Maar ongetwijfeld is er méér mogelijk.  
 

Echter eerst volgt Kerstmis en de jaarwisseling.  
Ik wil graag, mede namens mijn echtgenote, 
ieder lid van de ROLJ-familie ‘ne Zaolege 
Keersmes, e Zaoleg Indsje en e Good Beginsje 
toewensen. 
 

En laten we het motto van het Regiment ook 
volgend jaar wederom in praktijk brengen.  
Veer zien us, en tot dan: Voor elkaar, altijd! 
 

Volgens Bovens 

Ingekomen post 
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FINALE 2022 ROLJ te Linne op 10 dec. 2022 

 Wat een mooie dag!! 
 
Na de ellende van  de Coronapandemie en on-
danks de ook door ons gevoelde materiele 
en  geestelijke impact van de oorlog in Ukraine, 
dan toch na 2 jaren weer een feestelijk samen-
zijn van onze ROLJ-familie. Naast de gebruike-
lijke uitreiking van  oorkonden met batons aan 
de lustrum-jubilarissen, was de afsluiting van 
het 30 jarig bestaands jaar van ons orkest een 
passende toevoeging om er een mooie gebeur-
tenis van te  maken. 
  
Daarin is de voorzitter  en de leden van ons be-
stuur “cum laude ”geslaagd!. 
Ik feliciteer de welbespraakte en energieke 
voorzitter Math van Sloun van harte met een 
dergelijk bestuur. Ik complimenteer het 
“Comité Finale 2022” o.l.v. Leo Hanssen met 
de voorbereiding en uitvoering van deze zeer 
plezierige  en n.m.m. vlekkeloos verlo-
pen  feestdag! 
  
Mij zal deze dag voor de rest van mijn leven in 
herinnering blijven. 

Daar zijn een heleboel redenen voor aan te voe-
ren: 
1.De zichtbare saamhorigheid tussen de ROLJ-
leden en hun dames met de sponsoren, genodig-
den en gasten.  
2.Hoorbare gezelligheid  
3.Goede hoop uitstralend mensen ondanks de 
huidige situatie in deze wereld en/ of hun min-
der gezonde eigen gezondheid. 
4. Een smaakvol, uitgebalanceerd en met zeer 
veel gevoel uitgevoerd mini-concert door onze 
muzikanten onder de  deskundige leiding van
( de gelukkig weer) gezonde Jos Stoffels. 
5.Gepaste ernst en vrolijkheid bij het ceremoni-
ële gedeelte tijdens de uitreiking  van de oor-
konden aan de …….jubilarissen en van de bloe-
men voor hun dames. 
6.Het aanvaarden  van het Beschermheerschap 
over het ROLJ door drs. Theo Bovens. (N.m.m 
had het bestuur geen betere beschermheer kun-
nen presenteren!) 
7. Benoeming tot Limburgse Jager van Verdien-
ste, als vermeld in het register LJvV onder num-
mer …., de Limburgse Jager- muzikant, Leo 
Hanssen. De uitreiking van de oorkonde en bij-
behorende zilveren medaille gebeurde door de 
Regiments Commandant ,de LKol Rutger Saat-
hof. 
8.Het samen genieten van een uitstekend 
“lopend” koud/warm buffet, opgevrolijkt door 
twee verdwaalde Jagers en afgesloten met een
( vragen oproepende) Quist en een spannende 
tombola  met gelukkige winnaars.  
 
Samenvattend: kon niet beter!!  Nu op naar de-
cember 2023. Laten wij hopen dat wij dan alle-
maal weer  in goede gezondheid  aanwezig kun-
nen zijn om  een succesvol jaar te memoriseren. 
  
Alvast een zalige Kerst en Nieuwjaar vanaf deze 
plek toegewenst, 
 
Met een hartelijke LJ-groet, 
 
Ferry Tummers 
Erelid ROLJ 
  
 

Ingekomen post 
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Beste Limburgers, beste lezers, 

Sinds de oprichting heeft het ROLJ zich onafgebro-
ken ingezet voor het Regiment Limburgse Jagers. 
Het ROLJ heeft de muzikale gave om ieder evene-
ment naar een hoger niveau te tillen. Dit hebben zij 
veelvuldig tentoongesteld binnen het Regiment. 
Altezamen gaat dit gepaard met vele concerten in 
binnen- en buitenland. In het bijzonder natuurlijk de 
verbinding met de Provincie Limburg. Vanaf 2022 
is het dertig jaar geleden sinds de oprichting in 
1992. Dit parelen jubileum kon uiteraard niet zo-
maar voorbijgaan. Op 10 december vond dan ook 
de concertfinale plaats te Linne.  

Afgelopen zaterdag mocht ik hierbij aanwezig zijn 
en wil mijn beleving graag met u delen. Tijdens de 
feestelijkheid gaf ik het al aan in mijn speech maar 
graag wil ik nogmaals mijn dank uitspreken voor de 
uitnodiging. Ik heb ervan genoten. Ingeleid door 
een warm ontvangst konden de festiviteiten begin-
nen. De muzikale begeleiding van het ROLJ was 
prachtig, in het bijzonder heb ik warme herinnerin-
gen aan het muziekstuk Berenice van Georg Frie-
drich Händel. Tijdens het gezellige samenzijn was 
er genoeg ruimte om met elkaar in gesprek te gaan. 
Een goed in elkaar gezette quiz wakkerde de dialo-
gen verder aan. Dit alles onder het genot van een 
uitstekend buffet. 

Beleving ROLJ concertfinale  

Naast het vieren stond de dag ook in het teken van 
waarderen. Ik besef mij goed dat het 30-jarige be-
staan van het ROLJ niet vanzelfsprekend is. Ik heb 
diep respect voor de talloze mensen die hebben bij-
gedragen aan dit jubileum. Een aantal van deze 
mensen zijn verdiend gewaardeerd als Jubilarissen. 
Sommigen zelfs voor 30 jaar. Voor eenieder een 
diepe buiging. Onder de genodigden was oud-
gouverneur en tevens Limburgse Jager van Ver-
dienste, Theo Bovens aanwezig. Hij is, voor het 
eerst in het bestaan van het ROLJ, benoemd tot Be-
schermheer. Zelf heb ik met trots Limburgse Jager 
buiten dienst Leo Hanssen mogen benoemen tot 
Limburgse Jager van verdienste voor zijn uitmun-
tende inzet gedurende vele jaren.  

Samen hebben wij de banden wederom aangesterkt 
tijdens de concertfinale. Op de dag zelf benoemde 
ik al hoe belangrijk ik de verbinding tussen het ba-
taljon en het regiment vind. Het ROLJ levert hierin 
een groot aandeel. De concertfinale was de kroon 
op het jubileum en compleet passend bij het gevoel 
van Familie de Jager. Tot slot wil ik het ROLJ en 
alle genodigden bedanken voor de schitterende dag. 

Voor elkaar, Altijd! 

Commandant 42 Pantserinfanteriebataljon  
Regiment Limburgse Jagers 

 
 
 
Rutger Saathof 
Luitenant-kolonel  

 

Ingekomen post 
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Zaterdag 10 december waren we te gast bij de jaarlijkse 

finale in het kader van het 30 jarig bestaansfeest van het 

Reünie-Orkest Limburgse Jagers in Linne. Bij aankomst 

werden we van harte welkom geheten en konden vervol-

gens genieten van een heerlijk stukje Limburgse vlaai en 

een lekker kopje koffie. Het was weliswaar niet erg 

warm in de zaal ,maar dat mocht de pret niet drukken. 

 

Het was vandaag weer tijd voor de jaarlijkse Finale in 

Zalencentrum De Harmonie. Na het welkomstwoord 

bedankte voorzitter Math van Sloun alle leden voor hun 

inzet en betrokkenheid bij het orkest. Niet alleen voor het 

afgelopen seizoen maar ook voor de  afgelopen jaren van 

het inmiddels 30 jarig bestaan van het korps. Hierna be-

gon het concert -traditioneel- met de Limburgse Jagers-

mars.  

 

Piet Aben viel de eer te beurt deze mars te dirigeren  

Hierna gaf hij het stokje over aan Jos Stoffels die, zoals 

we inmiddels hadden begrepen een nieuw repertoire had 

samengesteld. Hierdoor kregen we de gelegenheid om 

alvast te luisteren naar een gedeelte van het repertoire uit 

het in voorbereiding zijnde programma voor 2023. 

Ingekomen post 
JAARLIJKSE  FINALE  2022  IN  LINNE 

Prachtig muziek zorgde vervolgens een uur lang voor 

een geweldige middag vooral met die heerlijke orkest-

klanken.  

 

Na een mooi gevarieerd programma, waarbij de muziek-

stukken steeds door het lid Paul Ramakers werden aan-

gekondigd, dit wegens het plotselinge afhaken van lady-

speaker Helga Ramaekers wegens minder prettige om-

standigheden, hij deed dit met veel verve middels een 

vlotte en duidelijke presentatie. 

Geheel volgens traditie werd ook dit  concert besloten 

met de Limburgse Jagersmars  waarbij de witte zakdoek-

jes uiteraard niet ontbraken. 

 

Na het concert werden tot onze grote verbazing vervol-

gens 29 stoelen in een halve cirkel klaargezet. Al vlug 

werd ons duidelijk wat de bedoeling was. 

Op deze middag werden de jubilarissen in het zonnetje 

gezet. Dit keer maar liefst 20 jubilarissen die samen 390 

jaar lid van het korps zijn.  Jubilarissen die 5 jaar, maar 

zelfs jubilarissen die zelfs 30 jaar lid zijn van het korps 

 

Jagers.     

. Vanuit de mond van  voorzitter Math van Sloun kregen 

zij hun welverdiende eer. En uit handen van vice voor-

zitter Leo Hanssen en bestuurslid Lex Paques ontvingen 

zij een mooie oorkonde en een bloemetje als aandenken.  

Aansluitend werd voormalige gouverneur van de provin-

cie Limburg Theo Bovens welkom geheten. De voorzit-

ter gaf aan dat het Reünie Orkest Limburgse Jagers er 

zeer trots op is om hem tot beschermheer van het korps 

te mogen benoemen. De heer    Bovens vond het een 

hele eer en aanvaardde het beschermheerschap deze 

middag.     

Er volgde  een speech met de nodige humor, waarin de 

voormalige gouverneur aangaf dat het niet uit te sluiten 

was dat hij in de toekomst nog eens met het korps mee 

zou spelen. 

Het programma werd voorgezet met een speech van 

 Luitenant-Kolonel Rutger Saathof van het Regiment 

Limburgse  

Vervolgens was het tijd voor een gezellige feestmiddag 

die wij helaas niet hebben kunnen meemaken maar 

waarvan wij niet uitsluiten dat nog tot in de kleine uur-

tjes heeft geduurd…….. 
 

Allen die op enigerlei hebben bijgedragen en meege-

werkt aan dit korps de afgelopen 30 jaren willen wij dan 

ook van harte bedanken dat wij deze middag hebben 

mogen bijwonen.  Het was een prachtige dag. Jullie mo-

gen zeer trots zijn op datgene wat jullie al die jaren heb-

ben gepresteerd. En ook Limburg mag en moet trots zijn 

op dit R.O.L.J. 

 

Als korps kunnen jullie er zeer trots op zijn  dat 53 leden 

zo lang verbonden zijn met jullie vereniging. Het is vol-

gens ons toch wel uniek dat vele muzikanten zolang be-

trokken zijn.  Nu op naar jullie volgend jubileum!!!! 

Samenvattend, een indrukwekkende middag en een ge-

weldig concert waarbij we mogen hopen dat het R.O.L.J. 

de traditie en de sound nog vele jaren kan blijven voort-

zetten, dus probeer het korps in stand te houden. Het was 

in een woord INDRUKWEKKEND. 

 

Wij kijken dan ook nu alweer uit naar 8 januari 2023, de 

dag dat jullie in de Haandert in Tegelen een nieuwjaars-

concert voor onze KBO St. Martinus / St. Joseph  zullen 

verzorgen.  

 

 

 

 

Met vriendelijk groet 

Gé Vervoort 
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