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Ingekomen post. 

Op zaterdag 2 april jl. 

Dankjewelconcert  

Reünie-Orkest Limburgse Jagers  

te Schijndel 



 

 

Ingekomen post Pag 2 

John Custers, lid van Harmonie St. Michael in Heugem, gehuldigd voor 60 jarig lidmaat-
schap bij de bond van Limburgse Muziekgezelschappen.                                                                                          
Zijn dochter Nicolle vierde haar 40-jarig jubileum! 
John Custers leerde op de lagere school in Heugem in het zangkoortje!!  
noten lezen. Als 13 jarige jongen kreeg John tijdens een kermisrondwandeling 
een instrument in zijn handen gedrukt. Met hulp van leden en oud-leden leerde 
John al snel spelen en hij bleek er talent voor te hebben. 
Na omzwervingen bij verschillende korpsen in en rond Maastricht en na zijn 
dienstplicht vervuld te hebben als muzikant bij het roemruchte 
 

Tamboer - en Fanfarekorps der Limburgse Jagers 
werd John, toen hij inmiddels in Ulestraten woonde en daar bij de Fanfare 
speelde, teruggevraagd naar St. Michael in Heugem. 
John deelde zijn passie met zijn dochter Nicolle waarmee hij samen heel wat bijzondere momen-
ten mocht beleven. En hoe bijzonder is het dat vader en dochter nu samen 100 jaar muzikant zijn!  
Een unicum! 
Gelukkig heeft John sinds 10 september 2020 de weg terug naar de Limburgse Jagers gevonden. 
Op de F-hoorn laat hij zich nu zien en horen bij het 

 

Reünie-Orkest Limburgse Jagers. 

Afscheid van Hans van de Berg 
 
2014 Stond bovenaan op de kalender toen Hans van de Berg, zich als “jongeling” bij ons korps 
voegde om als bugelist dat register te komen versterken. De gemiddelde leeftijd van niet alleen het 
bugelregister, maar van het hele korps werd daarmee toch enigszins verlaagd. Wij waren hem alleen 
al daarvoor heel dankbaar. 
Hans stond zijn mannetje en met zijn krachtige bewoordingen kon hij in alle situaties en met iedereen 
goed overweg. 
Op zijn bugel wist hij iedereen van zijn capaciteiten te overtuigen en zich tot een goed en bruikbaar 
muzikant alsmede tot uitstekend lid van het Reünie-Orkest Limburgse Jagers te maken. 
Het is spijtig voor hem en ons korps dat hij ons, door omstandigheden, met zijn lief, Josée , gaat verlaten en samen 
naar Canada gaan emigreren. 
 Anderzijds biedt het voor hem en voor ons de mogelijkheid, zo heeft hij bevestigd, om voor ons de contacten in  
Canada te leggen voor een oversteek naar zijn nieuwe thuisland voor een kortdurend verblijf met minstens één optre-
den! We houden hem eraan! 
Alle gekheid op een stokje. Liever zou Hans, getuige zijn emoties bij zijn afscheid afgelopen zaterdag na de repetitie, 
bij ons hebben willen blijven. Het is niet anders. 
 Hans, dank voor alles wat je voor ons sinds 2014 hebt betekend. 
Bestuur, dirigent, ereleden, ladyspeaker en leden met partners van het Reünie-Orkest Limburgse Jagers wensen jullie 
beiden een heel goede toekomst, een goed bestaan en alle gezondheid in dat verre land en hopen dat wij jullie toch 
weer op enig moment zullen mogen ontmoeten. 
Het ga jou en Josée goed. 
 
Met Limburgse Jagersgroet 
‘Voor Elkaar, Altijd’ 
 

 

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.  

Een blijvende herinnering aan het 

Reünie-Orkest Limburgse Jagers 
‘LIVECONCERTEN’ 

John en Nicolle, Namens het Reünie-Orkest Limburgse Jagers, van harte gefeliciteerd en  
nog veel jaren plezier in het muziek maken in Heugem en bij het ROLJ. 



 

 

Dankjewel concert in Schijndel, 
 
Zaterdag 2 April jl.. gaf het ROLJ een concert  
georganiseerd door Jean Gubbels en zijn vrouw 
Dorus als dank voor de geleverde zorg tijdens 
de Coronapandemie. 
We werden hartelijk ontvangen met koffie, 
vlaai en broodjes en iedere bezoeker kreeg 2 
consumptiebonnen. 

Jean opende de middag samen met zijn vrouw 
en ze spraken hun dank uit naar de vele zorg 
die ze mogen ontvangen en wat het voor hun 
betekent, daarna sprak burgemeester Kees van 
Rooij de aanwezigen toe en vertelde wat over 
de geschiedenis van Meijerijstad, ook vertelde 
hij dat hij ooit hoorn heeft gespeeld. 
Inmiddels was de zaal goed gevuld en maakte 
ons orkest haar opwachting onder de bezielen-
de leiding van Jos Stoffels. 

Er was een mooi programma samengesteld met als hoogtepunt het 
prachtige gedicht van Piet Aben ditmaal in het Nederlands, je voelde de 
emotie door de zaal gieren, een heel mooi verhaal ondersteunt door een 
prachtige koraal, de zaal waardeerde dit moment met een luid applaus! 

 
Ik wil graag vermel-
den dat wij als orkest 
een zeer goed concert 
hebben gegeven 
waarin vele mooie 
muzikale momenten 
te horen waren zowel solistisch als door het 
hele orkest, complimenten aan alle muzikanten! 
Aangekomen bij het laatste muziekstuk te we-
ten de Limburgse Jagersmars had het orkest 
nog een leuke verassing in petto. 
Het is voor iedereen een enorme eer om dit 
prachtige orkest eens te mogen dirigeren en 

Paul verraste de burgemeester en hem werd gevraagd of hij de slotmars wilde dirigeren, hier hoef-
de hij niet lang over na te denken. 

Zaterdag 2 april jl. S.C.C. De Vink Schijndel  

DANKJEWELCONCERT 

 

Jean Gubbels met vrouw en dochter 

 

Piet Aben  

 
burgemeester Kees van Rooij  
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Er werd afgeteld en de burgemeester was zichtbaar 
aan het genieten, na afloop kreeg hij een verdiende 
ovatie en onze mooie nieuwe cd en dvd overhandigd. 
Nogmaals hartelijk dank voor de uitnodiging en de 
perfecte organisatie, deze middag werd weer duide-
lijk dat muziek enorm kan verbinden en ieder op zijn 
of haar eigen manier genieten kan van mooie blaas-
muziek. 

 

De Limburgse Jagers in actie. Foto: Pascal van Oers. 

'Dankjewel concert' Limburgse 
Jagers in de Vink 

SCHIJNDEL | Het ‘Dankjewel’ concert dat diverse keren is uitgesteld kon zaterdag 
2 april jl. dan toch eindelijk plaatsvinden. 
 
Dit concert werd georganiseerd door Jean Gubbels (al bijna 20 jaar woonachtig in 
Schijndel) die sinds 2015 mantelzorger is van zijn vrouw die in 2015 een herseninfarct 
kreeg gevolgd door een hersenbloeding. Vanaf dat moment kregen zij 4x daags zorg 
aan huis. Ten tijde van Corona merkte ze van dichtbij wat dit virus voor hun betekende 
maar zeer zeker ook voor de zorgmedewerkers. In deze periode ontstond dan ook het 
idee om voor alle hulpverleners een concert te organiseren uitgevoerd door het orkest 
waar hij zelf waldhoorn speelt.  
Voor alle bezoekers hadden de Limburgse Jagers traditionele Limburgse vlaai bij. Het 
concert werd traditiegetrouw geopend met de Limburgse Jagersmars. Het publiek, met 
daarbij burgemeester van Rooij genoten van een mooie voorstelling.  
 
Bekijk ook de foto's van het concert op www.mocMschijndel.nl  
Bekijk, via facebook, een impressie van deze middag.  
https://www.facebook.com/mooischijndelkrant/ 

 

Burgemeester Kees van Rooij dirigeert  
de Limburgse-Jagersmars 
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Woensdag 4 Mei flypast Lancaster Locatie: Lancastermonument Heythuysen  

Programma: aankomst militaire voortuigen 
12.30 uur korte herdenking 

• welkomstwoord/inleiding door Ria Schmieder 

• Bloemlegging door burgemeester Schmallschläger 

• Last Post op trompet: Jean Pisters 

• 1 minuut stilte 

• Reveille op trompet: Jean Pisters 

• Slotwoord, informatie over Lancastar PA474 ddo 
Ria Schmieder. 

• 12.50 uur flypast Lancaster PA474 

Donderdag 5 mei Middagconcert Zorg -en revalidatiecentrum Hambos Kerkrade 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het concert op Hambos in Kerkrade was een weerzien voor beide partijen, de zaal was al 
snel goed gevuld en de verwarming deed prima zijn werk... 

 
Een mooi programma had Jos samengesteld en 
de luisteraars waren vanaf het begin enthou-
siast, er werd mooie muziek gemaakt, je zag 
de aanwezigen volop genieten. 
In de pauze werden we voorzien van een bakje 
koffie of iets fris en na de pauze werd ons pro-
gramma vervolgd met herkenbare stukken. 
 

 
Aan het slot mocht Guido Isenborghs als gast 
dirigent optreden en dat werd hilarisch ontvan 
gen door de bewoners, hij zwaaide van links 
naar rechts, had ook een verkeersregelaar kun-
nen zijn.. 
Afspraak voor volgend jaar werd tijdens het 
dankwoord gemaakt en iedereen kon tevreden 
naar huis gaan en de bewoners terug naar hun 

kamer. 

 

Guido Isenborghs dirigeert  
de Limburgse-Jagersmars 
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Optreden zaterdag 7-5-2022 Joeks-Jagers Venlo 
Verslag concert van de Joeks-Jagers te Venlo: 
Op een warme zaterdagavond waren we uitgenodigd bij het 40 jarig jubileum van de Joeks-Jagers, 
met enige fantasie kregen we het hele orkest op het podium. 
Er was veel aandacht voor ons korps, al was de zaal af en toe wel erg rumoerig. 
Onze voorzitter bood de jubilerende vereniging een mooie oorkonde aan en benadrukte de onder-
linge band en samenwerking, dit werd zeer gewaardeerd. 
In de pauze gaven de Joeks-Jagers zelf een concert en er werden jubilarissen gehuldigd. 
Een mooi concert met mooie muzikale momenten welke werden gewaardeerd met een hartelijk 
applaus. 
Na een lekker koelpilsje kon iedereen weer huiswaarts gaan. 

Zaterdag 7 mei concert Venlo Joeks-Jagers in Venlo 

Impressie feestavond Joeks-Jagers 7 mei 2022  Venlonazaal Venlo 

 
 

 

 

 

 

 
Op 7 mei vond onze feestavond ter ere van ons 40-jarig jubileum plaats. Eigenlijk zou deze al 
plaats hebben gevonden in 2020, maar helaas moesten door de Coronamaatregelen de plannen een 
paar jaartjes de ijskast in. 
Het bestuur van de Joeks-Jagers kijkt met warme gevoelens terug naar de eerste contacten en voor-
bereidingen in 2018/19 met de delegatie van het ROLJ.  

Contacten die vanaf dag één zeer prettig verliepen. Onze samenwerking zou een unieke happening 
worden, voor het eerst in de geschiedenis zaten ROLJ en Joeks-Jagers gezamenlijk op de bühne.  

Ingekomen post 
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onze verenigingen en voor herhaling vatbaar”. 

Een gelegenheid om niet te missen ... 
Inmiddels mogen wij terugkijken op een zeer goed geslaagde feestavond, druk bezocht door 
aanhangers van zowel ROLJ als de Joeks-Jagers. De ladyspeaker loodste het orkest en publiek 
kundig door de avond. Niet haar gemakkelijkste opgave gezien het enthousiasme van sommige  
gasten. Maar een muzikant is niet voor één gat te vangen - die kan uiteraard 
meerdere dingen tegelijkertijd. Enthousiast luisteren, bijpraten met oude bekenden en een glas  
drinken zonder uit de maat te vallen. 
We hebben geluisterd naar prachtige muziekstukken gebracht door het ROLJ, dat bij You’ll Never 
Walk Alone het gehele publiek aan het meezingen kreeg. 
Tijdens de feestavond waren er ook de nodige officiële momenten, waaronder de huldiging 
van de Joeks-Jagers die 40 jaar lid van de vereniging zijn en dus mede aan de voet van de 
oprichting hebben gestaan.  

 

 

 

 

De Joeks-Jagers werden geheel, maar zéér aan-
genaam verrast door de oorkonde die ze moch-
ten ontvangen uit handen van ROLJ voorzitter 
Math van Sloun. Math hield een vurige toe-

spraak en sprak over “warme banden, muziek verbindt, een nieuw ontstane broederschap tussen  
 

 

 

 

 

Gastdirigent was Geert Benders.  
Hij mocht de Limburgse Jagersmars  

dirigeren gespeeld door  
ROLJ en De Joeks-Jagers samen. 

Wij kunnen niet anders dan hierin bijvallen, onze dank is groot dat jullie hebben bijgedragen aan 
het welslagen van ons feest. 

voorzitter René Ensink  
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Het evenement zal gestart worden met een her-
denking aan de gevallen veteranen voor vrede 
en veiligheid. 

Limburgse Veteranen dag 18 juni  2022 in Roermond 

Concert ROLJ op 19 juni 2022 
in de Pejjerhaof en Leike van Naer zaal 

in Pey. 
Op uitnodiging van Veldeke Limburg Kring Echt. 

 
De kring Echt van Veldeke bestaat dit jaar 45 jaar. Geen bijzonder jubileum, mer 
toch: de kring wilde 't niet zomaar voorbij laten gaan. 
Na enkele vergaderingen was 't idee geboren om de leden een concert van de Lim-
burgse Jagers aan te bieden. 
Bij de Limburgse Jagers viel dit in goede aarde. 
Er is nog even overwogen om 't 30-jarig jubileum van 't fanfarecorps samen met 
Veldeke te vieren. Hierbij zou ook nog 'n H. Mis opgedragen worden. 
Hier waren  toch teveel haken en ogen aan verbonden, zodat men dit idee heeft  
laten varen. 
Blijft dus: 'n concert voor de leden van de kring Echt. 
Andere toehoorders zijn natuurlijk van harte welkom. Wel wordt rekening gehouden 
met de grootte van 't zalen complex. Van hen wordt 'n kleine vergoeding gevraagd. 
Het is daarom noodzakelijk dat de organisatie zo spoedig mogelijk op de hoogte 
dient te zijn van het aantal partners dat het concert wil bijwonen. 
Het concert vindt plaats in de namiddag van 19 juni en begint om 14.00 uur. 
De kring Echt zal nog enkele  voordrachten verzorgen met en zonder muziek. 
Parkeren is mogelijk bij de Lidl en Jan Linders. Tevens op de plaats van  het voorma-
lige patronaat. 
We wensen U een zeer genoegelijke namiddag in Pey. 

Concert ROLJ op 19 juni 2022 in Pey 

 

Programma: 
11.00 – 12.00 uur: Plechtige Herdenking bij het vredesmonument. 
12.00 – 17.00 uur: Middagprogramma 
Veteranen uit Limburg svp aanmelden voor dit evenement via de website. 
Kijk voor meer infb/en of aanmelden op www.limburgseveteranendag.nl en de Facebookpagina 
Limburgse Veteranendag. 

Na de herdenking zal het middagprogramma 
starten met diverse demonstraties (o.a. Politie-
honden en tweede wereldoorlog), een static 
show van nieuwe en historisch militaire voertui-
gen, vele informatie stands met o.a. Het Vetera-
nen Search Team en het Veteranen Instituut. 
Voor de kinderen is er het kinderveldje met 
springkussen, schminken, enz. Ook voor de in-
wendige mens is gezorgd met foodtrucks. 
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Kuurconcert 10 juli 2022 in Velden 

 

 

Muziek staat zondag 10 juli vanaf 11.00 uur centraal in Velden. De Markt voor de kerk in Velden 
staat dan in het teken van het Kuurconcert. Lekker buiten in de openlucht. Dit jaar met niemand 
minder dan het Reünie-Orkest Limburgse Jagers. Daarnaast sluiten tientallen schoolkinderen  
samen met de fanfare een muziekproject af, waar ze samen met de dirigent van de fanfare onder 
schooltijd aan gewerkt hebben. 

Zonnige muziek, vrolijke noten en percussie-acts. Kortom; een muziekspektakel bij uitstek. Naast 
het Reünie-Orkest Limburgse Jagers uiteraard ook concerten van de Veldense Fanfare en Drum-
band en een kort optreden van de Fanfare. 

Het Kuurconcert is bedoeld voor iedereen die op zondagochtend zijn zinnen wil verzetten en wil 
genieten van ontspannende muziek. Voor toeristen een prima gelegenheid om kennis te maken met 
een belangrijke Limburgse cultuuruiting; de blaasmuziek. Voor inwoners van Noord-Limburg een 
aanleiding om hun kennismaking met de blaasmuziek nog eens te hernieuwen. 

Middagconcert 16 juli 2022 in Valkenburg 

Middagconcert, in de openlucht, op het Theodorrenplein  aanvang 15.00 uur 

Theodorrenplein Valkenburg 

      Programma 2022 
 
  Pey    zondag        19 juni    H. Mis en Concert  Aanvang 14.00 uur 

  Velden   zondag        10 juli    Kuurconcert Aanvang 13.00 uur  

  Valkenburg  zaterdag     16 juli    Herdenking watersnood 14 juli 2021 Aanvang 15.00 uur  

  Maastricht   donderdag  15 sept    Commando overdracht RLJ  

  Linne   zaterdag      10 dec    Finale 2022  
 

  Programma 2023  
 

  Tegelen   zondag         8 jan      Nieuwjaarsconcert  

  Bergen Hohne (Duitsland )                      Midweek ?  
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MUZIKAAL PORTRET VAN: Theo Bartels 

 
Voorletters en achternaam:  
Theo M.H. Bartels 
      
Roepnaam:  
Theo  
            
Welk instrument bespeel je?      
Trompet 
 
Welke ander instrument heb je ooit gespeeld? Enz. 
Naast trompet speel ik gitaar en basgitaar 
 
Hoe lang ben je lid van het ROLJ. 
Ik ben voor de Corona-periode lid geworden, dus bijna drie  jaar 
 
In welk ander muziekkorps speel je nog/heb je gespeeld? 
Naast het ROLJ ben ik lid van de Koninklijke Harmonie in Tegelen, fanfare Semper Avanti in  
Grashoek, Kapela Pohoda in Panningen en met “de Bend” speel ik geregeld in verzorgingstehui-
zen.  
 
Van welke vereniging ben je nog meer lid: 
Alleen van KBO in Helden. 
                        
Welke hobby’s heb je nog meer:   
Tuinieren, lezen, theater/concert  
 
Van welke muziek hou je het meest:  
Samen met mijn overleden echtgenote waren wij liefhebbers van opera/operette, klassieke muziek en 
ballet. Zelf luister ik graag naar (oude) jazz en naar de grote bigbands uit de jaren 20--40   
 
Welke muziek zou je graag bij het ROLJ willen spelen:   
Ik vind het huidige repertoire interessant en gevarieerd, misschien dat enkele moderne nummers 
kunnen worden opgenomen.  
 
Wat vind je van een concertreis met het ROLJ naar het buitenland: 
Het is jammer, dat de reis naar Duitsland dit jaar niet door kon gaan. Gedurende zo’n reis leer je je 
collega’s ook in andere omstandigheden en situaties beter kennen. Vooral voor de leden, die er pas 
bij zijn gekomen, is dat een groot voordeel.  
 
Wat vind je van het ROLJ:  
ROLJ is een prettige vereniging, waar serieus muziek wordt gemaakt. De sfeer is goed en de ma-
nier, waarop we met elkaar omgaan is zeer vriendschappelijk. Zelf vind ik het moeilijk om de andere 
leden in de korte tijd van de pauzes enz. te leren kennen. Daar gaat nog wel enige tijd overheen. 
 
Wat wil je nog meer kwijt: 
Het ROLJ wens ik nog een fijne toekomst en ik hoop nog vele jaren van het spelen in dit orkest te 
mogen genieten. 
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   Cartoons  

TAALHUMOR 

Hij was niet te stuiteren. 
 
De twee verenigingen zijn gefusilleerd. 
 
De tussenschermen in het ziekenhuis moeten 
de intimidatie tussen zieke en bezoeker  
 
verhogen. 
 
Daar kon de kritiek op brandstof verslindende 
motoren niets aan veranderen. 
 
Het vel wordt me over de neus gehaald. 
 

Dit geneesmiddel verwijdert de bloedvaten. 
 
Als je kind koorts heeft, kun je het beter 
`s morgens temperen. 
 
Werken was het cresendo! 
 
Hier kunt u uw hart aan openhalen. 
 
Voor het invriezen moet je die groente even 
balanceren. 
 
Ik zou heftig tegen zo`n zaak prostitueren. 
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Slogan van de maand;  
 

Es se Ko van Dijk nog höbs zeen spele 

En de Zangeres zónger Naam nog höbs huuere kwele. 

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  

 

Har Hanssen                   4 juni      

Franco Peters   26 juni    

Nico Vroom      27 juni            

  

Vanaf deze plaats willen wij alle zieken      
                                

VAN HARTE BETERSCHAP  EN STERKTE TOEWENSEN.  

Dre Tholen     1 juli     

Jan Nieskens                 4 juli    

Henny Peters                 6 juli    
Sef Quaedvlieg               6 juli    

Henk van Sloun    7 juli    

Andre Loosberg  20 juli    

Frans Topeeters           21 juli    

 
Bie 't kaarte: te hoag gebaoje 

Ich wól ze väör de gek haoje. 

Ich vertèkdje ieës 'n paar móppe 

Toen ging ich hun lekker betóppe. 

. 

Krink Ech.       Waem kèntj ze nog ???? 

 

Kóm neet aan häör poete 

Ren den mer alvas nao boete. 

Want den mós se dich huke 

Die zit wie 'n brók oppe kuke. 

 

 Van Harte Gefeliciteerd namens het  
 Reünie-Orkest Limburgse Jagers 
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