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Regiment Limburgse Jagers 
  ·  
Op zaterdag 19 februari jl. Is onze medewerker bij de Historische Collectie van ons  
Regiment, Ed Brakel, Eerste-luitenant bd, na een kortstondig ziekbed overleden.  
Ed begon zijn militaire carrière bij de Marechaussee en ging later over naar de Infante-
rie. Hij diende een deel van zijn carrière in Seedorf bij 42 BLJ. Daar vervulde hij oa de 
functie van S1 toegevoegd en was betrokken bij het succesvolle schietteam, dat jaarlijks 
vele prijzen oa de Prins Bernhard Trophee naar Seedorf bracht. Aan het eind van zijn 
militaire loopbaan werd hij bevorderd tot Eerste Luitenant en werd personeelsofficier bij 
de net opgerichte luchtmobiele brigade. Na zijn FLO werd hij een enthousiast medewer-
ker bij de HC RLJ, eerst en Weert en daarna in Oirschot. In Oirschot werd hij Hoofd do-
cumentatie en heeft bij het inrichten van het nieuwe museum aldaar het geheel weer op-
nieuw ingericht. Wij zullen zijn ervaring en positieve en rustige inbreng node missen. Ed 
werd 78 jaar. Wij wensen zijn echtgenote, kinderen en familie alle sterkte met het dragen 
van dit zo plotselinge verlies. 
 
Jan van Ommen Conservator HC RLJ 

 

Ingekomen post 

Unieke gelegenheid om Lid te worden van de FANCLUB van                           
Het Reünie-Orkest Limburgse Jagers 

Het Reünie-Orkest Limburgse Jagers is, na alle perikelen door corona weer van start gegaan. 
 
Maar…. Twee jaar lang mochten we geen concert geven. Geen concert, dan ook geen cent in het 
laatje. En dus zien we de bodem van onze schatkist heel bedenkelijk in zicht komen! 

 
Onze trouwe fans, en dat zijn er nogal wat, hebben ons korps juist in deze moeilijke 
periode uitstekend blijven steunen. Maar daarmee zijn we er nog niet. 
 
Het aantal muzikanten is gestegen van 43 naar 55!! Dat vergt een flinke investering in 
van alles en nog wat, maar zeer speciaal in nieuwe uniformen.  
Begin er maar aan! 
 

Als U nog niet bent toegetreden tot van onze Fanclub dan heeft U nu de kans ons korps te helpen 
door lid te worden. Dat is heel eenvoudig. U laat ons door onderstaand formuliertje weten dat U 
ons ieder jaar met € 10.- (of meer) wilt ondersteunen en maakt dat bedrag over naar de rekening 
van het Reünie-Orkest Limburgse Jagers (o.v.v. Fanclub) NL27 RABO 0121 8176 01 Voor elk 
bedrag zijn wij dankbaar. 
 
Uniek is onze nieuwe mogelijkheid om gemakkelijk een bedrag over te maken. U ziet hieron-
der een QR-code. Deze scant U met de QR-scanner op Uw mobiele telefoon en de rest wijst 
zich vanzelf. 
 
Wij herhalen dat wij dankbaar zijn voor iedere gift en wij beloven U dat wij een mooi stuk muziek 
voor U zullen blijven maken.  
 
Het Bestuur.  
 
QR - code     

Ik meld mij aan als lid van de Fanclub van ROLJ en zal 

jaarlijks een bedrag van minstens € 10.- overmaken aan 

het ROLJ op rekening nr. NL27 RABO 0121 8176 01 

 

Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Postcode en woonplaats: . . . . . . . . . . . . .  

Telefoonnummer: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

E-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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Dag van de jubilarissen  

  
“WE MOGEN WEER”  

 
Eindelijk kunnen de jubilarissen 2020 en 2021 gehuldigd worden.  

Verslag feestmiddag 20 Maart. 
 

Er is mij gevraagd om een kort verslag te schrijven van de 
middag die het ROLJ had georganiseerd voor de jubilarissen. 
De middag begon met koffie en vlaai en daarna gaf het orkest 
een miniconcert o.l.v. Piet Aben. 
Onze dirigent Jos Stoffels nam de kleine trom voor zijn reke-
ning omdat onze voorzitter wegens ziekte was verhinderd. 
 
 
Voor aanvang van het concert hadden de jubilarissen een lot gekregen en niemand wist nog waar 
dat voor was, net voor de gebruikelijke slotmars trok Piet Aben een lot en Jo Habets was de geluk-
kige winnaar, hij mocht als verassing de slotmars dirigeren. 

Ik heb vanuit het orkest hem zichtbaar zien genieten en hij heeft me later verteld dat hij wel eens 
vaker had gedacht “dit zou ik wel eens willen doen” 
Jo telde 2 vooraf en de Limburgse-Jagersmars klonk door de zaal, na afloop nam Jo het applaus 
dankbaar in ontvangst, een mooie wens die in vervulling ging. 

 
Na het concert werd er een loterij georganiseerd door Frans en 
mij en nogmaals hartelijk dank voor de mooie opbrengst. 
De hoofdprijs, een tv, werd door Henny gewonnen en hij was er 
zichtbaar blij mee, de andere prijswinnaars kregen ook een 
mooie prijs. Frans Stoffels had nog een leuke quiz in elkaar ge-
zet en de vragen bleken toch nog moeilijker als gedacht, prijs-
winnaars van harte gefeliciteerd. 

 

Leo Hansen huldigde alle jubilarissen die aanwezig waren en  
ieder kreeg de aandacht die hij verdiende ook de partners wer-
den niet vergeten en kregen een mooie bos bloemen, alle jubila-
rissen nogmaals van harte proficiat! 
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Aan het eind van een lange middag werd een mooi en uitgebreid buffet gepresenteerd, hier werd gretig   
gebruik van gemaakt en de mensen van de zaal verdienen een compliment voor de verzorging van de     
gehele middag. 
Leo bedankte iedereen en alle aanwezige vrouwen kregen ook nog een roos uitgereikt, een heel mooi ge-
baar. 

Ik heb wederom weer ervaren dat het ROLJ een warme club mensen is die aandacht hebben voor iedereen 
en de middag perfect hadden georganiseerd, de oorkondes, de bokalen,  de speldjes en de prijzen aan alles 
was gedacht door Frans dank hiervoor. 

Als lid van de jubileumcommissie heb ik mee mogen werken aan deze middag en dat is me goed bevallen, 
hopelijk volgen er nog vele mooie momenten in het jubileumjaar. 

Groet, 

Paul Raemakers. 

 

 De Jubilarissen van 2021 waren; 
  

Lou Smeets                 5 Jaar 
Cor Kwakman          15 Jaar 
Frans Topeeters        20 Jaar  
Door omstandigheden niet aanwezig;  
Dré Loosberg 5 Jaar, Ferry Tummers 15 Jaar en oud kapelmeester Alwin Liew On 25 Jaar  

Jac v Dael                 25 Jaar Jo Habets                  25 Jaar 

Jeu Spronk                25 Jaar 

Jo Cobben            5 jaar 
Jan Kroes     5 Jaar 
John Haegmans       5 Jaar 
Lex Paques              5 Jaar 
Jac v Dael              25 Jaar 
Jo Habets               25 Jaar 
Jeu Spronk             25 Jaar 
Door omstandigheden  niet 
aanwezig:   
Nico Vroom    10 aar    
Jef Quadvlieg  20 Jaar 

Lou Smeets  Cor kwakman Frans Topeeters 
    5 jaar             15 jaar              20 jaar 

  
Jo Cobben   Jan Kroes  John Haegmans  Lex Paques allen 5 Jaar 

De Jubilarissen van 2020 waren; 
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Het Reünie-Orkest Limburgse Jagers gaat Limburg verlaten 
 

Jean Gubbels, Limburger en inwoner van Schijndel, hoornist bij het Reünie-Orkest Limburgse Ja-
gers wil dat het korps na de moeilijke jaren 2020 en 2021 Limburg moet verlaten en zijn muzikale 
weg vervolgt in Noord-Brabant.  
 
Hij is erin geslaagd om dit in Limburg bijzonder populaire fanfareor-
kest, bestaande uit oud-muzikanten van het regiment Limburgse Ja-
gers, naar Schijndel te krijgen en dus geeft het Reünie-Orkest Lim-
burgse Jagers een daverende uitvoering, vervolg op de rondreis door 
Limburg, onder het motto 'Bedank allemaol' als dank en respect voor 
de medewerkers van alle betrokken instanties in coronatijd: provinci-
ale en gemeentelijke overheden, brandweer, politie, GGD, thuiszorg, 
uitvaartdiensten,  ziekenhuizen, huisartsen, zorgcentra, verpleeghui-
zen en speciaal alle doktoren en verpleegkundigen. Gubbels hoopt, 
dat velen van hen de weg naar de concertlocatie zullen vinden. Hij is 
bijzonder trots op zijn korps en diens initiatief. 
Het concert vindt plaats in de Stichting De Vink,   Hoevenbraakse-
straat 28,  Schijndel.  
Gratis entree. Aanvang: 14.00 uur. 
 
Gubbels vindt dit concert een welkome en noodzakelijke aanvulling 
op de 'annexatie' door het 42 bat Limburgse Jagers van een stuk Bra-
bantse bodem in de Generaal-Majoor De Ruyter van Steveninck Ka-
zerne in Oirschot.  
En hij heeft gelijk, maar na de uitvoering gaan dirigent Jos Stoffels en 
alle muzikanten toch weer op weg naar hun eigen provincie en woon-
plaats. Jammer voor hem. 

Zaterdag 2 april a.s. S.C.C. De Vink Schijndel  

Reünie-Orkest Limburgse Jagers DANKJEWELCONCERT 

Aanvang 14.00 uur  

 

      Programma 2022 
 
  Schijndel   zaterdag 2 april  Dankjewel concert Aanvang 14.00 uur  

  Kerkrade                donderdag 5 mei Middagconcert  Aanvang 14.00 uur 

  Venlo   zaterdag 7 mei  Avondconcert in de Venlonazaal. Aanvang 19.30 uur  

  Pey    zondag 19 juni  H. Mis en Concert ??  

  Velden   zondag 10 juli  Kuurconcert Aanvang 13.00 uur  

  Maastricht   donderdag 15 sept  Commando overdracht RLJ  

 

 Let op: de doorgang van deze concerten is afhankelijk van de dan geldende  
 coronaregels 

  Programma 2023  
 

  Tegelen   zondag 8 Januari Nieuwjaarsconcert  

  Bergen Hohne (Duitsland) midweek ?  
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Missie: 
De Joeks-Jagers Venlo (korps) hebben als missie een hommage te blijven brengen aan het 
fanfarekorps Limburgse Jagers, welke de Venlose bevolking (ten tijde van 1950 t/m 1995) 
gekend heeft. Muzikaliteit en exerceren enerzijds en Joeks en gezelligheid anderzijds, beho-
ren hierbij in goede harmonie te zijn. 
 Visie: 
Het korps wil deze missie bereiken door de Venlose bevolking te consumeren met een muzi-
kale herinnering aan het fanfarekorps Limburgse Jagers. 

 Zaterdag 7 mei Avondconcert in de Venlonazaal.  

                                    Feestavond Jubileum              

                      Aanvang 19.30 uur  

Beste Reünie Orkest Limburgse Jagers, 
 
Wij zijn vereerd dat het ROLJ onze feestavond komt bijwonen en opluisteren. 
Het zal een gezellige, muzikale avond worden. Ons 40-jarig jubileumjaar is to-
taal aan ons voorbij moeten gaan door de welbekende redenen. 
Dit jaar zullen wij het groots vieren dat 40 (eigenlijk nu 42) jaar geleden een 
aantal muzikanten een groep bij elkaar brachten die tijdens het jubileumfeest 
van de Koninklijke Fanfare Venlo 125 jaar, een ludiek optreden zouden ge-
ven.  Gestoken in bij elkaar verzamelde militaire uniformen, gaven zij een show die tot op heden 
legendarisch genoemd mag worden. 
Geholpen door een paar voortrekkers en ondernemers werden de "Joeks-Jagers" hieruit gevormd. 
In deze 40 jaar zijn wij gegroeid tot een groep muzikanten die elkaar eens per jaar treffen ( plus 8 
voorafgaande repetities) om op koningsdag een gezellige, muzikale dag te beleven. 
Wij begeleiden onder meer de kinderoptocht in Venlo, brengen serenades bij ouderen en verzor-
gingshuizen en als hoogtepunt onze taptoe vóór het stadhuis onder toezicht van burgemeester en 
wethouders. 
Wij verheugen ons op onze feestavond en het luisteren naar het ROLJ en de daarop volgende ge-
zellige avond. 
 
Wij willen besluiten met onze missie en visie te vermelden: 
De Joeks-Jagers Venlo hebben als missie een hommage te blijven brengen aan het 
fanfarekorps Limburgse Jagers welke de Venlose bevolking gekend heeft. 
Muzikaliteit en exerceren enerzijds en joeks en gezelligheid anderzijds, behoren 
hierbij in goede harmonie te zijn. Het korps wil deze missie bereiken door de 
Venlose bevolking te entertainen met een muzikale herinnering aan het fanfare-
korps Limburgse Jagers. 
 
Wij gaan ons zien en horen op 7 Mei 2022 
Namens Bestuur 
Joeks-Jagers Venlo 
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Ingekomen post 
 

Memorial Day  

Datum: maandag 30 mei 2022 
Land / gebied: Verenigde Staten 
Soort: Nationale feestdag, Herdenking 

 
Memorial Day' is een Amerikaanse feest- en gedenkdag, gehouden op de laatste 
maandag in mei, waarop Amerikaanse militairen die tijdens hun dienstperiode de dood vonden, worden 
herdacht. In 2022 is 'Memorial Day' op maandag 30 mei. 

gevallenen met bloemen gedecoreerd werden. 

In Nederland vindt in Margraten op zondag 29 mei de herdenking plaats van de Amerikaanse soldaten die 
sneuvelden tijdens de Tweede Wereldoorlog. De gedenkdag begon na de Amerikaanse Burgeroorlog om de 
doden die voor de Unie stierven tussen 1861 en 1865 te eren. Na de Eerste Wereldoorlog werd de herden-
king uitgebreid om allen die voor hun land het leven hebben gelaten in militaire dienst te herdenken.  
De eerste viering vond plaats in 1868, toen nog 'Decoration Day' geheten omdat de graven van de  
 
 
Traditioneel vindt de nationale herdenking plaats op Arlington National Cemetery nabij Washington DC. 
Ook is het de gewoonte om de vlag halfstok te hangen vanaf zonsopkomst tot 12 uur in de middag. Veel 
Amerikanen bezoeken één van de Nationale Begraafplaatsen waar oorlogsdoden liggen. Ook worden de 
graven vaak van een klein Amerikaans vlaggetje voorzien. Zo plaatsen 1200 soldaten van het 3rd US Infan-
try vlaggetjes op alle - ruim 260.000 - graven op Arlington en voeren vervolgens een 24-uurspatrouille uit 
op de begraafplaats. 

Ook in Nederland worden op de oorlogsbegraafplaats in Margraten 
(Limburg) - meestal op de voorgaande zondag - de Amerikaanse soldaten 
die sneuvelden tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. 
'Memorial Day' wordt ook wel gezien als het onofficiële begin van het 
zomerseizoen en er worden vaak sportieve evenementen georganiseerd 
rondom 'Memorial Day', zoals de jaarlijkse Indianapolis 500 autorace. 
Een herdenkingsdag in Amerikaans Samoa, Amerikaanse Maagdeneilan-
den, Guam, Noordelijke Marianen, Puerto Rico, Verenigde Staten (USA). 

De eerste flypast vond plaats tijdens de Eerste Wereldoorlog toen Britse piloten eer bewezen aan de Duitse 
"aas" Manfred von Richthofen ("de Rode Baron").[bron?] Flypasts werden een gebruik in de Royal Air Force 
om het grondpersoneel te laten zien hoeveel overlevenden er waren bij elke missie. In 1936 kreeg koning 
George V van het Verenigd Koninkrijk de eerste flypast tijdens een begrafenis buiten de RAF.  

De Verenigde Staten namen het gebruik in 1938 over tijdens de begrafenis van generaal-majoor Oscar 
Westover, waarbij 50 vliegtuigen in formatie vlogen met 1 lege plek. Aan het eind van de Tweede Wereld-
oorlog was de manoeuvre geëvolueerd tot de variant waarbij 1 toestel de formatie verlaat door steil om-
hoog te vliegen.  

Traditiegetrouw brengen F-16’s van de Koninklijke Luchtmacht een eregroet. De 4 toestellen vliegen een 
zogenoemde missing-man formatie boven de begraafplaats. Daarbij verlaat 1 van hen de groep als symbool 
voor de gevallenen. In 2022 mogelijk al de F35, het nieuwe super-sonische afschrikkingswapen van de 
NAVO. 

Missing-man-formatie 
Geschiedenis 

Francien en Emile Hermkens hebben dat graf vanaf de jaren zeventig, van de 
vorige eeuw, al geadopteerd nog steeds een nauw contact met de familie onder-
houden.  
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Memorial Day Margraten 

Precies 8301 – in veel gevallen jonge – Amerikaanse militairen liggen begraven onder de witte 
grafstenen van de enige Amerikaanse begraafplaats van Nederland in het Zuid-Limburgse Margra-
ten. Zij gaven in de Tweede Wereldoorlog hun leven voor de vrijheid van Europa. De Nederlandse 
regering stond, in 1945, de grond voor de begraafplaats in eeuwigdurende bruikleen af aan de 
Verenigde Staten, uit eerbied en dankbaarheid.  
jaarlijks vindt op de laatste zondag van mei een herdenking plaats voor de gevallen Amerikaanse 
militairen. Tijdens de plechtigheid vindt een kranslegging plaats en wordt vanuit de lucht door 
straaljagers een saluut gebracht door het overvliegen in de zogenaamde ‘Missing Man’-formatie 
Zondag 29 mei, 15:00 uur, Amerikaanse begraafplaats Margraten. 

Netherlands American Cemetery 

4,8367 Google-reviews 
Begraafplaats 
De Amerikaanse Begraafplaats Margraten, in het Engels: Netherlands American Cemetery and  
Memorial, is een Amerikaanse militaire begraafplaats en monument ter nagedachtenis aan de over-
leden soldaten van ... Wikipedia 
Adres: Amerikaanse Begraafplaats 1, 6269 NA Margraten 
Openingstijden:  
Sluit om ⋅ 17:00 ⋅ Gaat open om 09:00 
Telefoon: 043 458 1208 
Begraven personen: Robert Cole, Willy F. James Jr., MEER 
Provincie: Limburg 
Aantal graven: 8.288 
Beheer: American Battle Monuments Commission 
Gesticht in: 1944 
Ligging: 50° 49′ NB, 5° 48′ OL 
Oppervlakte: 26,5 ha 
 
 
Limburgse Veteranendag 2022 
Zaterdag 18 juni 12.00 uur Roermond 
 
 

Margraten is de enige Amerikaanse begraafplaats in Nederland. Het merendeel van de Amerikaan-
se militairen sneuvelde tijdens de bevrijding van het zuidoosten van Nederland en de opmars door 
Duitsland. Margraten is de rustplaats van 8.301 Amerikaanse militairen. 1.722 personen staan op 
de Muren der Vermisten. 
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Donderdag 5 mei Middagconcert 
 

Zorg -en revalidatiecentrum Hambos Kerkrade 
  

Aanvang 14.00 uur 

https://www.google.com/search?q=memorial+day+2022+margraten&client=firefox-b-d&ei=8PA5YqqXFMvgkgX80a0I&oq=Memorial+Day+2022&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIHCAAQRxCwAzIHCAAQRxCwAzIHCAAQRxCwAzIHCAAQRxCwAzIHCAAQRxCwAzIHCAAQRxCwAzIHCAAQRxCwAzIHCAAQRxCwAzIHCAAQsAMQQzIS
https://nl.wikipedia.org/wiki/Amerikaanse_Begraafplaats_Margraten


 

 

  

Een blijvende herinnering aan het 

Reünie-Orkest Limburgse Jagers 
 

 LIVECONCERTEN  

CD ‘LIVECONCERTEN’ 

DVD LIVECONCERTEN’ 

01 Limburgse-Jagersmars  Jo Jochems 
02 Sons of the Brave  T. Bidgood arr. W. Hautvast 
03 One Moment in Time  Albert Hammond arr. John Bettis 
04 St. Louis Blues March  (uit Glenn Miller Parade) Glenn iller 
05 Schönes Prag      Frantisek Kmoch 
06 Amor Waves   Max Kyuss 
07 Streetparades in Brasil  Harm Evers 
08 My Dream   Peter Leitner arr. Jos Stoffels 
09 Ovitinho   F. Marques  Neto arr. Franco Cheroni 
10 Sweet Caroline  Neil Diamond arr. Stefan Schwalgin 
11 Triglav-Marsch  Julius Fucik arr. Siefried Rundel 
12 Abschied der Slawin Vasili Agapkin  
13 Catalunya    Llano Mien 
14 Leichtes Blut  Joh. Straus arr. Jos Stoffels 
15 Berliner Luft  Paul Lincke 
16 You never walk alone arr. Larry Foster 
14 Coronakoraal  Scott Brandley, tekst Piet Aben 
15 Limburgs Volkslied  Henri Tijssen 
16 Limburgse-Jagersmars  Jo Jochems 

 € 5,00 

De concerten zijn uit dank voor de inzet van alle hulpverleners 
in coronatijd. 
 
Zondag   29 augustus open air concert te Thorn. 
Zaterdag 11 september muzikale bustour door Limburg. 
Zondag   19 september dankjewelconcert te Kessel. 
 
Solisten: 
Jean Pisters, Dré Tholen en Leo Hanssen. 
Voordracht gedicht 'Ode aan de zorg' door Piet Aben. 

€ 7,50 

De kosten van de Cd's zijn € 5,00 per stuk en DVD de kost € 7,50 per stuk ex.  
verzendkosten. 
Deze zijn te bestellen via frstoffels@home.nl  telefonisch 06-51018863 of via een 
van de leden van het ROLJ.  

NIEUW 

NIEUW 
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MUZIKAAL PORTRET VAN: Jos Cobben  

 
Voorletters en achternaam:  
J.L.C. Cobben 
      
Roepnaam:  
Jos  
            
Welk instrument bespeel je?      
Alle voorkomend slagwerk behalve melodisch  
 
Welke ander instrument heb je ooit gespeeld? Enz. 
Geen. Ik ben als 8 jarig menneke als klein tamboerke begonnen. Met 11 jaar naar de muziekschool in Maas-
tricht waar ik les heb gekregen van Jean Semmeling zaliger. 
Bij de Wiecker Fanfare Sint Fransiscus en Fanfare Sint Gertrudis wel de nodige jaren als Tamboer Maître 
gefungeerd. 
-PTT harmonie Midden Limburg in Roermond, 1968 - 1971 
-Fanfare Sint Gertrudis in Sint Geertruid, 1976 – heden 
Met dit korps hebben we deelgenomen aan de taptoe in Brussel in 2013.  
Voor liefhebbers zie https://www.youtube.com/watch?v=rukjdwTczlY 
 
Hoe lang ben je lid van het ROLJ. 
Sinds 2019 
 
In welk ander muziekkorps speel je nog/heb je gespeeld? 
-Wiecker Fanfare Sint Fransiscus in Maastricht, 1956 ~ 1980 
Met dit korps hebben we deelgenomen aan een muziekfeest in Pader-
born destijds als tamboer maître samen met dirigent Jo Beckers, voor-
malig solo trompettist van het Fanfare korps van de Limburgse Jagers 
 
Van welke vereniging ben je nog meer lid: 
- Dacapo 2000 (senioren orkest in Eijsden) 2007 - heden 
- Harmonie Sint Cecilia in Mheer 2014 – heden (op verzoek) 

 
 
 
 
 
 

                         
 
 
 

 

Welke hobby’s heb je nog meer:   
Tuinieren en fotograferen 
 
Van welke muziek hou je het meest:  
Marsmuziek 
Egerländer b.v. orkest van Ernst Mosch 
BigBand bijv James Last, Hugo Strasser, Max Greger 
 
Welke muziek zou je graag bij het ROLJ willen spelen:   
Het huidige repertoire  
 
 
 

Foto tijdens het bondsconcours       
 te Blerick in 1984 

Foto Nederlands Kampioenschap in Barneveld voor 
klaroenkorpsen met als instructeur Jo Cobben 

Foto Heiligdomsvaart Maastricht 2018 samen met broer  
Jo Cobben en kleinzoon Raf  

            https://www.youtube.com/watch?v=DXFbFej_ZIc 
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   Cartoons  

TAALHUMOR 

Mijn oom Jan was toen al op bevorderde leef-
tijd. 
 
Het plan omhelst de volgende onderdelen. 
 
Ja hoor, hij kwam goed geslagen ten ijs! 
 
Na die stortbui kwam hij thuis als een bezopen 
kat. 
 
Hij bereidde zich metaal op de vergadering  
voor. 
 
Het was nou niet bepaald een liguster gezel-
schap. 

Dat is wel de dorpel die de emmer doe overlo-
pen! 
 
De afbeeldingen werden vroeger getekend met 
behulp van slabonen. 
 
Ik moet naar het gemeentehuis voor een uit-
strijksel van het bevolkingsregister. 
 
Is er voldoende alibi voor de nieuwe schouw-
burg. 
 
Je kunt alleen geld krijgen op vertoon van je 
intimidatiebewijs. 

Wat vind je van een concertreis met het ROLJ naar het buitenland: 
Ben ik altijd voor te vinden 
 
Wat vind je van het ROLJ:  
Een heerlijk orkest waarbij de militaire muziek nostalgisch in de oren 
klinkt. 
We hebben een goede bezetting maar een aanvulling bij een aantal     
secties zou zeer welkom zijn. 
 
Wat wil je nog meer kwijt: 
Na mijn opleiding terecht gekomen bij de 42e AFDVA in de Johan Wil-
lem Friso kazerne in Assen. Onderstaande foto genomen op het Ameri-
kaanse kerkhof in Margraten. 
Jo Cobben tijdens zijn militaire dienst bij de Limburgse Jagers in Oirschot en ikzelf tijdens mijn 
herhalingstijd in Ossendrecht. 

Vervolg van Muzikaal portret 
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Slogan van de maand;  
 

Es se Ard en Keessie nog höbs zeen sjaatse 

En doe kèndjes van de trein alle stopplaatse. 

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  

Johannes Chlosta    2  april   
Maurice Florax     9  april   
Jef Blezer       5  april   
Harrie Kokkelkoren   25  april                 
Gerard Nillesen           26  april      
                   

  

Vanaf deze plaats willen wij alle zieken      
                                

VAN HARTE BETERSCHAP  EN STERKTE TOEWENSEN.  

Math Laumen  10 mei    
Ger Hautvast  18 mei    
Piet Ubachs  23 mei    
Hans v.d. Berg  29 mei                       

 
Dem zoe ich eine wille paote 

Èns flink doorlaote. 

Want det is 'ne laege 

Begaffele zagte weer dao taege. 

Krink Ech.       Waem kèntj ze nog ???? 

 
Weer móste 'ne boum ómzaege 

Dao koom 'n buuj raege. 

Weer móste nao bönne gaon 

En de bóks laote staon. 

 

 Van Harte Gefeliciteerd namens het  
 Reünie-Orkest Limburgse Jagers 
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