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FANCLUB

Toen begin jaren negentig bekend werd dat de dienstplicht werd opgeheven heeft Alwien Liew
On,
destijds kapelmeester van het Fanfarekorps, een orkest voor oud-muzikanten opgericht waaruit
het huidige korps
Reünie Orkest Limburgse Jagers ontstond. Dit alles gebeurde op 25 januari 1992.
In december 2004 werd Alwien Liew On ere-dirigent van het ROLJ en volgde Jos Stoffels hem
op.
Het ROLJ bestaat uit 42 spelende leden en speelt muziek variërend van licht tot klassiek.
Dit Reünie Orkest Limburgse Jagers is een afspiegeling van de Limburgse cultuur en historie.
Om de kwaliteit te kunnen blijven bieden en de traditie van dit mooie Limburgse orkest te
kunnen continueren,
zijn er extra financiële middelen nodig.

Daarom hebben wij het plan opgevat om een ”Fanclub” op te richten.

O Donatie € 10,-

O Bij een minimum bijdrage van € 20,- wordt u op de hoogte gehouden van het ROLJ via de
Nieuwsbrief,
en als welkomstgeschenk ontvangt u de CD “Nostalgie”.

O Vanaf € 50,- wordt u op de hoogte gehouden van het ROLJ via de Nieuwsbrief.
Ook ontvangt u als welkomstgeschenk de CD “Nostalgie”. Daarnaast ontvangt u een
uitnodiging voor het
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Eindejaarsfeest bestaande uit een miniconcert met aansluitend warm/koud buffet en een
gezellige samen zijn.

Het bedrag kan overgemaakt worden onder vermelding van "Fanclub ROLJ" en uw naam.
Bank nr. NL27 RABO 0121 8176 01 .t.n.v. ROLJ.
Wij spreken de hoop uit dat u onze mooie vereniging, die veel Limburgse cultuur en historie in
zich heeft, financieel wilt steunen om zo haar toekomst veilig te stellen en zien uw positieve
reactie graag tegemoet.

Voor meer informatie ga naar info@rolj.nl

Aanmelden kan ook via aanmeldingsformulier door hier te klikken
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