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In memoriam Jo Habets 
 

Afscheid van Jo Habets 

Wij nemen afscheid van Jo Habets. Trouw lid sinds 1995. 

Altijd op de repetities en zeker bij alle uitvoeringen aanwezig. 

Nooit opvallend maar op zijn tuba waren zijn kwaliteiten altijd  goed 

hoorbaar. 

Liefhebber van de Oostenrijkse muziek, maar ook van  het land Oos-

tenrijk. Zijn vakanties met zijn trouwe Gonnie, waarmee hij 63 jaar 

getrouwd was, gingen daarom ook veel en met eigen auto naar de 

bergen en de muziekfeesten. 

Hij verheugde zich daarom op  iedere concertreis naar het land waar 

hij zo van hield. 

Zijn overlijden kwam na een korte ziekte. Tijdens onze Finale op 10 december toonde hij nog zijn 

belangstelling voor ons nieuwe programma. Hij mag  er helaas geen bijdrage meer aan geven. 

Wij wensen Gonnie en de familie Habets veel sterkte in de komende moeilijke tijd. 

Jo, jij was zowel een steunpilaar van het tubaregister, alsook van het hele Reünie-Orkest Limburg-

se Jagers.  

Jij was een vriend zoals ieder zich wenst. 

Met die gedachte en met onze Limburgse Jagersgroet “Voor Elkaar, Altijd” nemen wij afscheid 

van Jo Habets. 

 

Namens het Reünie-Orkest Limburgse Jagers. 

Leo Hanssen, vicevoorzitter, LJ bd. LvV. 
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Een mooi begin in het nieuwe jaar met een nieuw concertprogramma 
 
Ons muziekkorps heeft in het nieuwe jaar een goede start gemaakt met een prachtig nieuw  
concertprogramma, twee concerten en een extra repetitie. 
 
Op 8 januari 2023 vond het eerste concert van dit jaar plaats in het Cultureel Centrum De Haandert in 
Tegelen. In deze prachtige accommodatie werd een bijzonder mooi concert uitgevoerd voor een talrijk en 
vooral enthousiast publiek. 
Tevens werd tijdens dit concert Luitenant-kolonel b.d. Regiment Limburgse Jagers Nico Vroom en echtge-
note gehuldigd vanwege zijn 10-jarig jubileum als erelid van onze vereniging.  
Een mooi begin van ons nieuwe concertjaar 2023 met een prachtig nieuw concertprogramma. 
Het Reünie-Orkest Limburgse Jagers zal dit jaar in Tegelen nog een tweede concert geven en wel op  
4 juni 2023 in de Doolhof-Tegelen, een fantastische locatie! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vervolgens werd op 15 januari in Thorn een tweede concert gegeven in zaal Aod Thoear. 
Met dit concert kwam (helaas) een einde aan een jarenlange traditie voor beiden, zaal Aod Thoear en het 
Reünie-Orkest Limburgse Jagers vanwege het feit dat de huidige uitbaters ergens in de loop van dit jaar de 
deuren van deze mooie accommodatie gaan sluiten waardoor het jaarlijkse nieuwjaarsconcert komt te ver-
vallen. 
Een bijzonder afscheidsconcert met een mooi gevarieerd concertprogramma gecombineerd met o.a. huldi-
ging van enkele jubilarissen van ons orkest, ( trombonist Jo Weijers, ladyspeaker Helga Ramakers en saxo-
fonist Theo Ramakers) een tombola, een “sketch uitvoering” en tot slot een speciaal “Dank je wel” aan de 
uitbaters Carine Basten, haar zus Petra en zwager Geert Keijerts zowel muzikaal (You’ll never walk alone) 
en aansluitend een woord van dank door onze chef-dirigent Jos Stoffels die tevens namens het Reünie-
Orkest Limburgse Jagers een mooi herinneringsgeschenk overhandigde in de vorm van de traditionele wit-
te zakdoek met daarop de datum van alle concerten die in Aod Thoear uitgevoerd waren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al met al een mooie start van het jaar 2023 terwijl alweer enkele concerten gepland staan voor de  
komende maanden. 
 
Het bestuur    

“ Van de bestuurstafel”  

 



 

 

Pag 4 

 Nieuwjaarsconcert Tegelen zondag 8 januari 2023 

Op zondag 8 januari jl. hebben we een prachtig 
mooi nieuwjaarsconcert ten gehore gebracht, de 
zaal was goed gevuld en de accommodatie was per-
fect. 
Jos Stoffels had weer een mooi programma samen-
gesteld en er werd vanaf minuut 1 prachtig muziek 
gemaakt, de extra repetities hebben geloond. 
De afwisseling in de programma keuze werd door 
de aanwezigen zeer gewaardeerd en bij de marsen 
werd er volop geklapt! 
Voorzitter Math van Sloun sprak Nico Vroom en 
echtgenote Jopie toe. 

Even een kort terugblik. 
Toen het ROLJ is ontstaan was Luitenant-Kolonel 
der Limburgse Jagers, Jan Bleijerveld Regiments-
commandant.   
U volgde Jan Bleijerveld in 1992 op. 
Regimentscommandant 1992 – 1995 
Provinciaal Militair Commandant provincie Lim-
burg 1992 - 1995  
Voorzitter Stichting Regiment Limburgse  
Jagers 1 mei 1999 – 10 juli 2021 
Hoofdredacteur van “De Limburgse Jager” 1 mei 
1999 – heden 
Vrijwilliger bij de Historische Collectie 11 juli 
2021 – heden. 
 
 

Samen met Ferry Tummers altijd actief geweest om 
in welke vorm dan ook het ROLJ te ondersteunen/
helpen/bij te staan Speurder om museumstukken 
toe te voegen aan de Historische Collectie van ons 
Regiment, waaronder ook muzikale voorwerpen 
Nico Vroom zit altijd vol ideeën, die kunnen een 
historische achtergrond hebben maar ook zonder 
background en hij blijft ideeën krijgen tot voorbij 
het moment van sluiting. 
Gedreven, enthousiast, veel kennis in huis over de 
(historische) achtergronden 
Zeer amabel en fijn om, mee te werken als je begrip 
hebt voor het soms wat warrige gedrag 
Nico u bent ook een grote fan van ons ROLJ. 

De climax zat aan het einde van het programma, 
het publiek kreeg light sticks en het licht werd ge-
doofd onder de klanken van You never walk alone 
een mooi gezicht vanaf het podium waar de par-
typoppers werden ontkurkt. 

Terugkijkend kunnen we vaststellen dat we een 
prachtig concert hebben verzorgd en de reacties 

achteraf van de aanwezigen waren zeer lovend, we 
hebben wederom laten zien en horen dat het ROLJ 

zich van de beste kant heeft laten zien. 

“Reunie-Orkest opent het jaar 2023 met een prachtig concert in Tegelen”  



 

 

Nadat het nieuwjaarsconcert in 2022 helaas geen 

doorgang kon vinden i.v.m. de corona perikelen 

wilden we een nieuwe poging wagen om met onze 

KBO het jaar 2023 te beginnen met een nieuwjaars-

concert van het Reünie-Orkest Limburgse Jagers.   

Het bleek een geweldig idee en een fantastische 

start te zijn van het nieuwe jaar, tevens was het een 

activiteit voor iedereen om naar uit te kijken. 

ingekomen post 

Na mijn welkomstwoord begon het concert -

traditioneel- met de Limburgse Jagers mars.   

2e Dirigent Piet Aben kreeg de eer deze mars te 

dirigeren. Hierna gaf hij het stokje over aan de in 

Limburg, en ver daarbuiten, bekend staande chef-

dirigent Jos Stoffels. 

Zowel vóór als na de pauze konden de meer dan 

200 aanwezigen, ook vanwege de geweldige akoes-

tiek in de concertzaal, genieten van een breed re-

pertoire van militaire mars-, film- en musicalmu-

ziek: van populair tot klassiek. Dus niet alleen met 

muziek van de familie Strauss, maar met een brede 

aandacht voor fanfaremuziek en marsen van de he-

le wereld en kon men zo genieten van wat ca. 45 

ervaren muzikanten weer ten gehore konden bren-

gen.  

Geheel volgens traditie werd dit concert afgesloten 

met de Limburgse Jagersmars  Daarbij ontbraken 

de witte zakdoekjes uiteraard niet. Het nieuwjaars-

concert was perfect voorbereid en geweldig maar 

eindigde helaas voor de aanwezigen veel te vroeg.  

Na afloop kon ik  de chef-dirigent, Jos Stoffels, en 

alle muzikanten van het orkest, evenals de lady-

speaker Helga Ramakers, van harte feliciteren met 

deze fantastische prestatie. 

Samenvattend: een fantastische middag  met een 

geweldig concert waar we met heel veel plezier op 

terug kunnen kijken.  Het was geweldig om jullie in 

de concertzaal van De Haandert in Tegelen te horen 

en zien spelen.  

 

Jullie optreden heeft er op een geweldige manier toe 

bijgedragen dat deze middag prachtig verlopen is. 

De aanwezige mensen vonden het in één woord 

fantastisch en hebben er enorm van genoten. Als 

bestuur van de KBO Tegelen St. Martinus/St. Jo-

seph kijken wij dan ook met een heel fijn gevoel 

terug op deze middag. 

 

We mogen hopen dat het R.O.L.J. de traditie en de 

sound nog vele jaren kan blijven voortzetten. Wij 

kijken dan ook uit naar 4 juni 2023, de dag dat het 

R.O.L.J. in de Doolhof een openluchtconcert 

zal  verzorgen.  

Met vriendelijke groeten, Best regards, Cordiale-
ment, Atenciosamente, Mit freundlichen Grüßen, 
  
Gé Vervoort 

Voorzitter 

Johannes Chlosta  mocht, als afsluiting van het concert, de Limburgse Jagersmars dirigeren. 
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ingekomen post 

Terugkijken en vooruit door Nico Vroom 

 
In mei 1992 nam ik het commando over het Regi-
ment Limburgse Jagers over van collega Jan Bleij-
erveld. En daarmee eigenlijk ook ons Reünie-
Orkest dat begin 1992 was opgericht.  Niet dat ik 
het commandeerde, maar wel een soort “hoeder” 
ervan werd. Dat is nu al 30 jaar lang. Soms inten-
sief, dan weer wat op afstand o.a. tijdens mijn func-
tie, die ik in Brussel bekleedde bij het NATO 
hoofdkwartier. Het eerste Reünie-Orkest in de De-
fensie gemeenschap. Daarmee namen de oprichters 
met de eerste dirigent Alwin Liew On een grote 
stap om die speciale Limburgse Jager “sound” na de 
opheffing van ons Fanfarekorps Limburgse Jagers, 
blijvend te delen met Limburg maar ook daarbuiten. 
En het was en is een prachtige vrijetijdsbesteding 
voor veel oud jager muzikanten.  Ook een visite-
kaartje voor ons Regiment en de Koninklijke Land-
macht. 

 

In die afgelopen 30 jaar heb ik het wel en wee van 
de leden en het orkest meegemaakt.  
Kort nadat ik kennis had gemaakt in die knusse zaal 
in Pey-Echt overleed plotseling de zeg maar tweede 
voorzitter, Henk de Bok, na Harrie Gorissen aan 
hem het voorzitterschap had overgedragen.  Ook 
van Eric Kuijpers moesten we noodgedwongen 
door ziekte en overlijden afscheid nemen. En helaas 
ook vele muzikanten, die ik mij ,nu ik dit tik ,voor 
de geest kan halen, zie ik niet meer in het huidige 
orkest. Overlijden of niet meer kunnen meespelen 
door ziekte, ouderdom of anderszins. Helaas, dat 
kun je verwachten van een orkest dat uit “Muziek 
Veteranen” bestaat ,veteranen met langdurige erva-
ring op hun instrument en spelen in een orkest.  
Duizenden jaren muziekervaring stond en staat op 
de bühne. En dat beluisteren we telkens weer.  

Nu al vele jaren onder de bezielende leiding van Jos 

Stoffels, die alles uit de orkestleden haalt met een 

gevarieerd repertoire.    

In mijn functies van Regimentscommandant en 
voorzitter van de Stichting RLJ heb ik met mijn 
mede bestuursleden, als Ferry Tummers, jullie zo 
goed als mogelijk was ondersteunt. Met de 
“aankleding”, de pluimen op de baret en later een 
nieuw uniform uit de overgebleven gelden van de 
viering het 50 jarig bestaan van ons Regiment. Sa-
men uitbrengen van de Cd's,  maar ook optredens 
als in Zeeland bij 50 jaar watersnood herdenking, 
opening museum, speciale compositie voor onze 
gevallenen ,etc.   
Dat dat gewaardeerd is, bleek in 2010 toen ik erelid 

mocht worden.  
 
Ik hoop dat en die ondersteuning waar mogelijk nog 
lang mogen doen.  
En dat het Reünie Orkest Limburgse Jagers nog 
lang haar klanken mag uitstrooien over ons Lim-
burgse Land en ons aller Regiment.  

 
Luitenant-kolonel b.d. Nico Vroom 
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 Nieuwjaarsconcert Thorn zondag 15 januari 2023 

Op 15 Januari presenteerde het ROLJ haar 2e 
nieuwjaarsconcert ditmaal in Thorn. Een bijzonder 
concert omdat het de laatste keer is dat we spelen in 
deze zaal. 
Het publiek was al tijdig aanwezig om zich te laten 
verassen door een mooi samengesteld programma 
met de nodige verassingen waarover later meer. 

Voor de pauze werden er mooie stukken gespeeld 
en het publiek genoot zichtbaar. Ook onze sponso-
ren en genodigden hadden een mooie plaats ingeno-
men om alles mee te krijgen. Een speciaal weerzien 
met Marieke en Barry Dekker uit Noordeloos die 
een weekend Thorn hadden geboekt om te komen 
kijken en luisteren naar ons orkest. Ze zijn echte 
vrienden geworden nadat wij Barry hadden verrast 
met zijn 50e verjaardag afgelopen zomer. Er werd 
nog steeds over gesproken hoe mooi dat optreden 
was onder de rook van Rotterdam. 
 
In de pauze werden er loten verkocht en er waren 
prachtige prijzen te winnen er werd dan ook en-
thousiast gebruik van gemaakt waarvoor hartelijk 
dank. 

Na de pauze speelde het ROLJ een lichter program-

ma met 2 speciale gasten tijdens de Schonfeldmars. 

Helemaal uit Oostenrijk kwam een tiroler de diri-
gent vragen of hij mocht meedoen met deze mooie 

mars en hij had speciaal voor deze middag een “aoj 

zaeg” geregeld die kwam mee zagen op de klanken 
van deze mars. Het publiek kon dit zeer waarderen. 

Ook waren er 3 jubilarissen die werden gehuldigd 
door de voorzitter, Theo Ramakers was 20 jaar lid, 
Jo Weijers 30 jaar en Helga Ramakers werd gehul-
digd voor de 20 jaar dat zij als ladyspeaker verbon-
den is aan ons orkest. 

Aan het slot van het concert was er een gastdirigent 
uit Thorn, “Wielke” de pin” mocht het dirigeer-
stokje overnemen en compleet in uniform voorzien 
van een dirigeerstok met duiven genoot hij zicht-
baar van zijn optreden en sloot hiermee een mooie 
middag af in “aod Thaor”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De eigenaren van deze locatie werden aangenaam 
verrast met een mooie ingelijste samenvatting van 
alle concerten en een mooi speldje van het ROLJ. 
 
Een mooie concertreeks werd hiermee afgesloten 
en we gaan nu weer werken aan een nieuw pro-
gramma voor de komende concerten. 

Jo Weijers  Helga en Theo Ramakers  

Barry en Marieke Dekker  
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Portret van fotograaf: Ari Verbruggen 
 
 
Roepnaam: Ari, 77 jaar jong. 
 
 
Met welkfototoestel fotografeer je? 
Canon Eos R met objectieven 24-70 mm voor het reportagewerk en 
voor de grotere afstanden 70-200 mm en 70-500 mm. En natuurlijk de 
groothoek 15-35, anders past het hele ROLJ orkest niet op het plaatje. 
In mijn werkzame leven in de transportsector, vele facetten meege-
maakt: loods, planner en internationaal chauffeur. 
 
Veel van Europa gezien zeker in de tijd dat ik als chauffeur/
vertegenwoordiger voor een firma in plaat bewerkingsmachines, landen en bedrijven heb bezocht. 
Op mijn 13e ontdekte  fotografie, en is een hobby van mij geworden.  
Na mijn pensioen lid geworden van fotoclub AFT Tegelen, dit heeft het fotograferen een extra 
boost gegeven  
Al geruime jaren fotografeer ik bij diverse sociale instellingen, mensen met een lichamelijke en 
verstandelijke beperking, leuk en dankbaar werk.  
Daarnaast is het fotograferen van ROLJ voor mij de grote hobby! 
Een grote wens en uitdaging is een fotoreportage tijdens een militaire oefening. 
 
Wat vind je van het ROLJ: 
Mijn eerste kennismaking was in Tegelen in “De Haandert”, dat beeld bleef hangen, een grote  
muzikale familie, en daar wilde ik meer van weten.  
En ja ik voel mij thuis tussen de muzikanten . 
Sindsdien fotografeer ik met veel plezier het optreden van dit unieke orkest, en ik hoop dat de fo-
toreportages een bijdrage leveren aan de naamsbekendheid en toekomst van het ROLJ. 
2023 is weer een nieuw jaar met diverse optredens en misschien een mooie concertreis 
naar ?????????. Wie weet. 

 
 
Ari Verbruggen werd op zaterdag 10 december 2022 benoemd tot Hoffotograaf van het ROLJ. 
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 Overzicht 2022 
 
Na de corona was de agenda van het ROLJ goed gevuld. Liefst 11 optredens waren er in 2022. 
Op dit moment staan er nog verschillende optredens gepland voor het jaar 2023.  
 
Het ledenbestand van ons korps heeft het afgelopen jaar een aantal veranderingen gekend.  
In 2022 hebben we helaas afscheid moeten nemen van Jo Habets.  
Jo speelde tuba vanaf 1995 en overleed op 29 december 2022. 

 
Gestopt bij het ROLJ. 
Emile Hermkens is gestopt was PR van het ROLJ. 
Hans v.d. Berg is geïmmigreerd naar Canada.  
Bert Scheijen speelde alt saxofoon vanaf 1993  
Jac van Dael speelde hoorn vanaf 1995. 
Bert en Jac zijn beide gestopt i.v.m. hun gezondheid. 
 

Nieuwe leden. 
Het ROLJ heeft ook 4 nieuwe muzikanten mogen verwelkomen:  
Harrie Boers sax bariton 
Jean Sneepers hoorn 
Maurice Florax  euphonium  
Roel Quaden bastuba 
 

Het Reünie-Orkest Limburgse Jagers had op 31-12-2022 53 muzikanten.  
 

Een special woord van dank aan: 
Jos Stoffels voor zijn uitstekende wijze van arrangeren en dirigeren.  
Antoine Schleijper voor het sturen van de verjaardagskaarten naar de jarige leden. 
Cor Kwakman voor het vervoeren van het slagwerk. 
Helga Ramakers voor aankondigen van de muziekwerken tijdens het concert. 
Funs Coppers voor het beheren van het muziek archief. 
Ari Verbruggen voor het maken van de foto`s. 
Paul Ramakers voor het maken van de verslagen. 
Marijn Verbaant, Marcel Franssen 86-1 en Chris van Straaten  voor de hulp bij de website 
van het ROLJ. 
Martin Hanssen voor het maken van de Nieuwsbrief. 
Frans Stoffels voor het sturen, via de Nieuwsflits, van de mededelingen aan de leden. 
De Sponsors voor het steunen van het ROLJ. 
Fan leden voor hun financiële bijdrage. 

 
 
 
 

  

  Programma 2023  
 

  Heel    Zondag      16 april  Muziek Festival. Aanvang 14.00 uur 

  Schijndel    Zondag      30 april  Middagconcert    Aanvang 14.00 uur  

  Tegelen              Zondag         4 juni Jubileumconcert in het openluchttheater De Doolhof  

  Bergen Hohne (Duitsland )             Midweek ?  
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MUZIKAAL PORTRET: Alex  Raemaekers 
 
 
Voorletters en achternaam:  
A.J.M Raemaekers  
 
Roepnaam:  
Alex 
 
Welk instrument bespeel je?  
Saxofoon, Alt-Tenor-Bariton 
 
Welke ander instrument heb je ooit gespeeld? Enz. 
Alt-Clarinet 
 
Hoe lang ben je lid van het ROLJ 
2021 
 
In welk ander muziekkorps speel je nog/heb je gespeeld? 
Harmonie St Cecilia Maasbracht en vele andere korpsen  
 
Van welke vereniging ben je nog meer lid: 
Carnavals vereniging MCV de Hoonder 
 
Welke hobby’s heb je nog meer:  
Klussen, oldtimer opknappen 
 
Van welke muziek hou je het meest:  
Classic Rock, Jazz, Melodische rock enz. 
 
Welke muziek zou je graag bij het ROLJ willen spelen: 
Böhmische  Mährische, Egerländer lijkt me wel leuk. 
 
Wat vind je van een concertreis met het ROLJ naar het buitenland: 
Leuk ouderwets met de bus net als bij de Limburgse Jagers toen we vanuit Seedorf diverse 
concert reisjes maakten naar Hamburg, Bremen, Haren, Parijs en Feldberg. 
 
Wat vind je van het ROLJ: 
Enthousiaste groep muzikanten die met hun hart musiceren. Iedereen doet zijn best en alle 
stemmen worden door capabele muzikanten ingevuld. Ook altijd in voor een geintje, dat 
hoort erbij vind ik. Het blijft een leuke hobby, samen mooie muziek maken. 
 
 
Wat wil je nog meer kwijt: 
Eigenlijk niets, het bevalt me prima bij het ROLJ. Ik speel mijn partij en als ik ergens moet 
ondersteunen zoals kascontrole of meedenken over andere zaken, doe ik dat ook graag. Ik 
bouw graag een band op met mensen en vindt het leuk mensen te inspireren en motiveren. 
Ik kan fanatiek zijn maar pas me ook graag aan in de groep.                   
Open en eerlijk zijn vindt ik het aller belangrijkste, dat duurt het langste. 

   



 

 

Gevangenis 
 
Zegt de ene gevangenisbewaarder tot de ande-
re: “Heb je het gehoord? De gevangene uit cel 
23 is vanochtend ontsnap!” 
“Och” zegt de andere, “Dan houdt het nu eens 
eindelijk op met dat geklop en gekrab in de 
nacht” 
 

Rijbewijs 
 
In Een politieagent houdt Andrea aan:  
“Uw rijbewijs alstublieft” 
Andrea reageert verontwaardig:  
“Hoezo rijbewijs?” 
Dat heeft u twee maanden geleden al meegeno-
men. Bent u het kwijtgeraakt, of zo” 
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   Cartoons van Hein de Kort     

Eten bij de Chinees 
 

Drie vrienden zaten in een Chinees restaurant 
en bestelden bij de ober wat ze graag wilden 
eten. 
De eerste ”Doet u mij maar foe jong hai”. 
De tweede: “Tjap tjoy graag”. 
De derde keek heel de menukaart door en zei 
ten slotte:” Nou, geeft u mij maar een borg tjok 
vol”. 
 

Gevleid 
 
In een psychiatrische kliniek wandelt een  
verpleegster met een patiënt. 
“Wij vinden u veel leuker dan de andere  
verplegers”. 
De verpleger voelt zich gevleid en vraagt; 
“Waarom?” 
“U lijkt meer een van ons, ”is het antwoord. 
 



 

 

Slogan van de maand;  
 

Es se zaoterdigs nog de kezel mós raeke 

En doe róndj geloupe höbs mit ónger de naas 2 baeke. 

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  

 

 

  

Vanaf deze plaats willen wij alle zieken      
                                

VAN HARTE BETERSCHAP  EN STERKTE TOEWENSEN.  

Bert Scheijen                     1   maart    

Cor Kwakman                    4   maart    
Ferry Tummers                 12  maart    
Jo Cobben        13  maart    

Jean Gubbels                   15  maart    
Math van Sloun       26  maart    

 
 

Kiek, waat 'n döpke 

En aaidje de ukkepik äöver zien köpke. 

Ich wèd mit uch väör 'n dubbeltje, 

Oma haw gezag:"Waat 'n drubbelke!" 

Krink Ech.       Waem kèntj ze nog ???? 

 
 

Mit plaoge wól ich hem oet teste 

Mer det waerdje al gaw peste. 

Mam koom ós kalmere 

"Lik dem neet zoa te transenere!" 

 Van Harte Gefeliciteerd namens het  
 Reünie-Orkest Limburgse Jagers 

Pag.12 

Antoine Schleijper             5  februari   

Frans Stoffels                    5  februari     
Jos Linssen        9  februari                     
Harry Beurskens             17  februari       

Willem  Maassen              25  februari                   

mailto:rolj.fanclub@gmail.com

