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C.V. DE GRENSSCHIEBERE LEMIESCH
2016 - 59 jaar

Ee woad van d’r President
De opening van ons carnavalsseizoen was de 15de november in Vaals. We hadden
er die zaterdag maar weinig zin in. De aanslagen van Parijs drongen nét vers tot ons
door. In welke wereld leven wij nu.. Gewoon doorgaan alsof niks aan de hand is,
hoor je in de media. Makkelijker gezegd dan gedaan, denk ik. De wereld veranderd
snel, je houd het eigenlijk niet meer bij. Internet haalt zoveel informatie binnen,
de goede en de slechte dingen. Selecteer maar, de politiek weet ook niet alles. We
beperken ons maar in dit stukje tot Lemiesch, want afgelopen seizoen ,is er een ,zonder kinderprins geweest. De
politiek zal wel goede redenen gehad hebben om onze school te sluiten, maar veranderingen brengt dit natuurlijk
wel met zich mee. Na onze winkels, de school, wat volgt.. Maar zwart kijken is natuurlijk niet iets waar een carnavalsvereniging zich zo direct mee bezig houd. Men zegt wel vaak een lach en een traan, maar over tranen heb ik nu
genoeg geschreven. We beperken ons nu maar eens tot de lach. Wat valt er dan te lachen? Nou, onze prinses Lizanne
en hofnar Josien hebben mij als vader én als President héél vaak een lach op mijn gezicht getoverd. En mij niet alleen, als ik terugkijk op het afgelopen seizoen. Het was einmalig, zouden onze oosterburen zeggen, en dat klopt. Ich
han inderdaad jinge tswieling mieë.. Einmalig dus. Mè ooch heí is ‘t mit inge laach en ing troan. De mieëtse pieng
waor toch ut sjtiekeme gedeuns e hoaf joar laangk om alles veur mieng vrouw Leonie tse verberreje. De mieëtse
vreud woar en is nog ummer, die tswei tse zieë in hun prinsessekleed en hofnarpekske. En da mitmaage wie hun,
es Prinses Lizanne en Hofnar Josien, miech, ozzere verein, collega hoëglustigheden, en alle anger luuj plezeer jeave
durch jeweun tse doë wie ze zunt. Nuuks mie nuuks minder. En de mam? Kniëte wies woar ze op de proclamatie
toen die tswei oes hunne kooi sproonge. Ze moënt bau an d’r beademing. Raenpiete nog bedaankt wa. Veur wem ’t
wisse wilt: Vuur zunt nog ummer jetrouwt.. Ha ha.

CAFÉ-RESTAURANT
HOTEL PIETHAAN
043-3061356 www.piethaan.nl
Diner - (Verjaardag & Communie)
Koffietafels
Overnachting van uw gasten

Dagelijks geopend
vanaf 9.00 uur
Restaurant open
van 12.00 tot 20.00 uur

Maar goed, hoe gaat dat verder in Lemiers. Onze proclamatiezitting staat, zoals ze zeggen. Maar ozze kengerzietsoeng staat ook. Mét mooie artiesten, en acts, zang en dans mede door
de jeugd gebracht. Ook al wordt er géén nieuwe prins/es geproclameerd, we organiseren alles gewoon door zoals vanouds. En met jullie Inhoud
5
aanwezigheid wordt het gegarandeerd een extra mooie zondagmiddag. Ee Woad van der Pastoor
Ja, door het zéér korte seizoen, hebben wij besloten het dit jaar op zon- Prinses Lizanne en Hofnar Josien 7
dag 10 januari vanaf 14.11 uur te laten plaatsvinden.
Anekdote uit vroegere tijden

En de jroëse da? Samsdaag de 9de januaar is ut dan e zoëwiet veur ozzere prinses en hofnar. Scepter en Pinokkio aafjeave, blauwe jas a, en
kieke of vuur waal inge neuje jroëse prins jevonge haant. Mè bis da, wil
ich uuch al bedanke veur alle sjteun wen vuur langs de deur komme, de
sponsoren in os carnavalsböchsje, en de luuj in d’r zaal die noa os komme kieke. En uuch ooch al hieël sjun fèsdaag tsouwunsje, mit ing jouw
roetjs in ’t neuje joar 2016, en hopelijk met alléén maar goed nieuws.
Anton Schenk
President C.V. de Grensschiebere Lemiesch
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Een woord bij carnaval 2015-2016
Over vreugde en blijmoedigheid heeft paus Franciscus een omvangrijk document gepubliceerd van zo’n 200 pagina’s. ‘Evangelii
Gaudium’ is de Latijnse titel van zijn schrijven, vertaald: ‘de vreugde van het evangelie’. Juist paus Franciscus benadrukt dat ons
geloof een Blijde Boodschap is. En hij gaat zelf op indrukwekkende en inspirerende wijze voor in een blijmoedige verkondiging en
beleving van dit geloof.
Het schrijven van de paus gaat – dat dacht U al – niet over de carnaval. Toch past de carnaval er een beetje bij. Want elke echte
vreugde en blijmoedigheid doen de mens – katholiek of niet – gewoon goed. En blijmoedigheid beleven en uitdragen naar anderen toe kan zeker als een werk van naastenliefde worden beschouwd, helemaal passend bij het christelijk geloof en bij elk oprecht
mens-zijn.
De carnavalsvereniging De Grensschiebere van Lemiers en alle carnavalisten wens ik veel vreugde en blijmoedigheid in het carnavalsseizoen 2015-2016!
B. Hegge, pastoor

Begrafenisonderneming

M. Counotte v.o.f.
Kerkhofbeheerder
R.K. Begraafplaats Vaals

UW ADRES IN VAALS
Grensstraat 22-24
6291 GA Vaals

Tel. 043-3061208

Vrijetijdsmode
Down Town Vaals

Maastrichterlaan 49
043-306 50 65
Dames
Vero Moda - ONLY - Pieces - Object - Street One - Petrol - Red Temple
Angels - Follie die Garbo - Stroke - Zusss - Guess - MET in Jeans - 10 Feet
Please - Ya Ya - Zag - Karma - Maison Scotch - Summum - Expresso
Heren
Scotch & Soda - Gabba - Pall Mall - Cast Iron - Muchachomalo underwear

Down Town Kerkrade

Orlandopassage 4 045-535 45 11
Dames
Vero Moda - Only - Pieces - Object - Red Temple - Angels - Follie die Garbo
Guess - Zusss - Ya Ya - Karma - Please - MET in Jeans - 10 Feet - Sandwich

BEGRAFENISSEN
VOOR ALLE VERZEKERINGEN!
Wij staan in voor uw
PERSOONLIJKE WENSEN
bij de verzorging en uitvoering
van uw begrafenis of crematie.
Dag en nacht voor u bereikbaar

Sandwich Store
Vaals
Maastrichterlaan 38
Heerlen
Corio Center 5
Maastricht Spilstraat 17

043-306 59 88
045-579 01 11
043-767 62 70
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Leefste allemoal
Het is nog als de dag van gisteren, dat Josien en ik stiekem naar
buiten liepen om ons om te kleden voor de grote proclamatie.
Mijn vader sms’te nog ga maar achterom bij de bloempotten,
maar aan allebei de kanten stonden bloempotten, dus zag je
mij en Josien maar heen en weer lopen omdat we niet zeker
wisten aan welke kant we naar binnen moesten. Tot we ineens
een stem hoorde ‘Dames hier naar binnen, snel!’ Daar stond
Harry Willems, onze oude vriend waar we vroeger in Simmerath heerlijke wafels bij waren gaan eten. We gingen snel
naar binnen om ons om te kleden en toen we nerveus aan het
wachten waren vroeg Harry of we nog wat wilden drinken.
‘Een Jägermeister!’ riepen we in koor. Toen was het zover, we
moesten de bühne op en in 2 verschillende kooien gaan zitten.
Toen begon het toch wel te kriebelen, ik kon Josien niet zien
en zag alleen maar een beetje door de gordijnen mensen om
ons heen lopen totdat pap begon met tellen. 11, 10, 9, 8, 7,
6, 5, 4, 3, 2, (Josien sprong alweer te vroeg eruit) 1 EN DAAR
STONDEN WE! Met een big smile en we keken meteen naar
mama (die nergens vanaf wist) waar ineens allemaal mensen
omheen stonden. Nou, mama had het in ieder geval echt niet
zien aankomen! In het begin was ze er niet zo blij mee, maar
naarmate de dagen het wat meer tot haar doordrong begon
ze het altijd mooier te vinden. Daar stonden we dan Prinses
Lizanne 1e en hofnar Josien, klaar voor het geweldige seizoen
wat ging aankomen.
We zijn naar zo veel mogelijk recepties en zittingen geweest,
waar we ook weer de grootste sjpass hadden. Eén van de zittingen wat ons het meeste is bijgebleven was toch wel in
Wahlwiller. Hier had Clara Zoerbier er een geweldige avond
van gemaakt. Zo gezellig, dat we op het eind van de avond nog

met de prinsen en prinsessen op de tafels polonaise vooruit en
achteruit waren aan het dansen, als een van de laatst overblijvende.. Maar we moeten natuurlijk nog een zitting niet vergeten, dat was die van WDZ. Op het einde kwam daar ook nog
Domm en Dööl langs die weer een heerlijk optreden hadden
gegeven, maar het hoogtepunt vonden we toch de buut van
het WDZ duo Pratsj Jek.
En toen kwam het moment waar we al zo lang naar uitkeken:
onze eerste optocht in Vaals als prinses en hofnar! We hadden
alweer helemaal geluk met het weer, want het zonnetje lachte
ons weer toe toen we (met moeite) boven in de carnavalswagen klauterde. Aan alle kanten hoorde je de carnavalsmuziek,
en soms een beetje hakketsakke, rondbazuinen, en voor onze
wagen stonden De Naate Zukke helemaal gek te doen. Zelf waren we ook weer goed bezig (met het carnevalsbloed in ons)
het naar onze zin te maken en stiekem al een paar snoepjes aan
het gooien naar mensen die langsliepen, om er al vast “in” te
komen. Toen begonnen ze vóór ons eindelijk te lopen en kon
het beginnen. Van der pap moesten we heel zuinig aan doen
met gooien anders hadden we dadelijk niks meer op het einde,
maar hadden zo rustig gedaan dat we op het einde naar 2 kinderen bijna een hele bak hadden gegooid. Nadat de optocht
was afgelopen konden we weer terug naar Lemiers gaan, want
daar was de sjpringmiddag die we voor de kinderen in Lemiers
hadden georganiseerd. Helaas heerste toen heel erg de buikgriep die mijn lieve zusje Josien ook had getroﬀen. Hierdoor
moest ik alleen naar Lemiers gaan, wat ik helemaal niet leuk
vond. Ook al miste ik haar zo erg, ik heb het toch leuk gemaakt
met de kindertjes die er waren.
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Natuurlijk ook niet te vergeten was onze Auw Wieverbal in
Lemiers, dat was ook een héérlijk avondje waar we alweer de
grootste sjpass hadden. Ook al was Josien nog ziek en voelde
zich echt niet goed, toch heeft ze het nog lang volgehouden en
daar was ik heel erg blij om. Er waren weer fantastische auw
wiever, cookiemonsters, en zelfs onze dubbelgangers. Die hadden we de eerste prijs gegeven.
Als ik zo moet terugkijken naar welke dag ik het leukste vond?
Zou ik eerlijk gezegd niet weten, want iedere dag dat we er
weer op uit “moesten” hebben Josien en ik ons zó vermaakt,
dat is gewoon onbeschrijfelijk. Maar als ik toch echt een dag
zou moeten uitkiezen is het toch de Vettdonnesjtich in Vaals.
Het begon al om 8 uur ’s morgens op het drielandenpunt lekker
ontbijten in de Grenssteen met de Grensülle samen, om daarna
gezamenlijk het ‘Aod Wief’ op te laten. We hadden al goede zin,
maar door het heerlijke zonnetje buiten al helemaal. Daarna
kwam het volgende hoogtepunt wat we altijd al wilden meemaken: de Blauw Sjuut. Met alle verenigingen van gemeente
Vaals liepen we naar de grens waar de Blauw Sjuut ons kwam
ophalen. Eenmaal erop geklommen was het een super ervaring, ook met al het gehoebel en een paar takken die op een
haar na je hoofd miste. Na nog veel gezelligheid en plezier in
Zera te hebben gehad zijn we nog wat gaan eten en kon de
avond goed beginnen. Van de ene naar de andere kroeg heb-

ben we het geweldig gehad met als afsluiter de demasqué in
de Suisse. Ik moet zeggen dat toen mijn vader me had gevraagd
om prinses te worden ik nooit had durven dromen van zo een
geweldige tijd die ik nooit meer van mijn leven zal vergeten.
Ik kan die mensen wat ons seizoen zo hebben gemaakt zoals
die geworden is, niet genoeg bedanken, maar wil er toch een
paar even in het zonnetje zetten. Als eerste van onze vereniging,
vooral Nils en Johan die altijd aan onze zijde stonden. Ook alle
prinsen en prinsessen van vooral de gemeente Vaals, het was
lang niet zo mooi zonder jullie geweest. En natuurlijk mijn papa
d’r president Ton, die echt alles voor ons heeft gedaan om mijn
meisjesdroom werkelijk te maken. Als laatste en de aller allerbeste: mijn lieve zusje Josien, mijn steun en toeverlaat, waar ik
het nooit zonder had kunnen en willen doen, zij stond aan mijn
zij in goede en slechte tijden en daar ben ik haar echt dankbaar
voor. We hebben, als ik dit stukje schrijf alweer een paar leuke
carnavalsdagen achter de rug, en dan merk je pas echt hoe leuk
mensen doen en nú naar je kijken, en ik zou tegen iedereen zeggen: áls je de kans krijgt: niet twijfelen, meteen doen.
Bedankt allemaol en ing sjun carnavalssezong jewunsjt!
Bedankt allemaol en ing sjun carnavalssezong jewunsjt!

Prinses Lizanne en Hofnar Josien

Anekdote uit vroegere tijden
Het was in het regeringsjaar van Prins Michiel de 1ste. Hij kreeg hij van de Coop in Lemiers, een kist sinasappels gesponsord door
Johanna Boumans. In die tijd was er nog geen optocht in Lemiers. En onze receptie was toen nog op zondagochtend, en voor die
receptie maakte men toen een rondgang/optocht door het dorp. En van zijn hoge zit, vond Prins Michiel het geweldig om die sinasappels naar de mensen te gooien. Er waren ook mensen die in het raam op 2 hoog aan het kijken waren wat daar op de Rijksweg
voorbij kwam. Zo ook de mevrouw van de ﬁetsenwinkel, die een gebaar maakte van: kom maar hier met die sinasappel, ik wil er
wel een. Dus onze Prins gooide uit alle macht een sinasappel naar die mevrouw. En trof: haar gezicht, en haar bril. En dat hebben wij
als Grensschiebere geweten, want ze wilde van Prins Michiel of de vereniging een nieuwe bril. En in die tijd waren de verzekeringen
hetzelfde als nu: als ze niet hoefden uit te keren, dan betalen ze dus niets. Want ongevallen met de auto was wel verzekerd, maar
het gooien van sinasappels niet.. Dus zijn de kosten toen door de vereniging uit de kas betaald. En ik ben nog vaak met de optochten
door Lemiers mee gegaan, en heb er steeds op gelet dat er in DIE buurt geen snoepgoed, of sinasappels, gegooid werd.

Harry Willems
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Levensmiddelenbedrijf
– Foodshop
AFZET CONTAINERS
J.H. Baggen
H. Cols
– Storms

HOLSET 22 VAALS
Maastrichterlaan 103 Vaals
Tel. 043
– 3061452
Tel. 3061288
Tevens
melk – slagroom – boter – kaas – eieren
ZAND – GRIND – RODE MIJNSTEEN – TEELAARDE
OOKHUISBRANDOLIE
VOOR WARME
MAALTIJDEN
EN PETROLEUM

Prikt u de datum?
Dan regelen wij de rest!

Dumont, keurslager
Maastrichterlaan 78a, Vaals
Tel. 043-3064573
www.dumont.keurslager.nl

A
C
F
E
E
T
R
A
U
R
T
I
IA
R
F
DELNOYE

Maastrichterlaan 164 Vaals
Tel. 043-3080209
www.frituredelnoye.nl
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Ontwerp en Vervaardigen van unieke grafmonumenten
AUTOFIRST

APK

MARGRATEN
AUTOBEDRIJF ENGELBERT

De allround garage voor alle merken
Aan de Fremme 10
www.autoﬁrst-margraten.nl

6269 BE Margraten

ONDERHOUD

KEURING

AIRCO

OCCASIONS

BANDEN / VELGEN

REPARATIE

AUTORUITEN

UITLATEN

SCHOKDEMPERS

REMMEN

ACCU’S

SCHADE HERSTEL

Tel.: 043-458 29 18
info@autoﬁrst-margraten.nl

Grafmonumenten
Keukenbladen
Raam- en Deurdorpels
Granieten vloeren
Traptreden & stootborden

Steenhouwerij Klein V.O.F.
Seffenterstraat 42
6291 GD Vaals
Tel.: 043.306 16 86
Email: kleinvof@xs4all.nl

Alte Vaalser Straße 1
52074 Aachen
Tel.: +49 241 53 106 100
Fax: +49 241 53 106 109

E donnerend 3 kreftig:

kontakt@forte-ac.com

Lemiesch Alaaf!
Lemiesch Alaaf!
Lemiesch Alaaf!
Internetsites - Drukwerk - Advertenties

www.forte-ac.com
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Leef carnavalisten,
Namens het Kengercomité ee stuksje zonder kengerprins dis
joar.. Heij de tekst wat vuur vurrige mond beij jedderinge langs
jebraat haant i Lemiesch.
Zoals alles in het leven, verandert er ook bij de carnaval zo
nu en dan wat. Door verschillende oorzaken hadden we
afgelopen seizoen helaas geen kinderelveraad en geen
kinderprins(es) meer. Toch vinden we dat de kindercarnaval
heel belangrijk is voor ons dorp, en blijven wij als carnavalsvereniging de Grensschiebere er energie in steken. Zo zullen
wij toch elk jaar een kinderzitting blijven organiseren, met of
zonder proclamatie van een nieuwe kinderprins/es. De kinderzitting zal op zondag 10 januari plaatsvinden. (We hebben
moeten schuiven in verband met het korte carnavalsseizoen).
Ook de kinderspringmiddag op carnavalsmaandag blijft
overeind staan, we proberen er zelfs een iets andere draai
aan te geven. Zodat ook de jeugd die zich te oud voelt voor de
kinderspringmiddag, maar nog te jong is voor de Carnavalsdisco, ook in Lemiers carnaval kan vieren. Hierover horen jullie
later nog wel meer.
Het huidige bestuur van het kindercomité gaat echter
wel stoppen. Na vele jaren van trouwe dienst stoppen de
huidige voorzitter en penningmeester. De activiteiten van het
kindercomité zullen worden voorgezet onder de noemer van
De Grensschiebere zelf.

Dit kunnen we echter niet alleen. Wij willen vragen of er
ouders, jongeren, opa’s en oma’s, etc. zijn die ons hierbij willen
en kunnen helpen en ondersteunen. Denk hierbij aan het
helpen bij de kinderzitting of bij de springmiddag. Ook als er
gewoon leuke/goede ideeën zijn waar we mee aan de slag
kunnen horen we dat graag.
Wil je ons graag helpen om ook de komende jaren te zorgen
voor een leuke kindercarnaval in Lemiers, laat het ons dan
weten. Met genoeg hulp kunnen we het “werk” ook goed
verdelen, zodat het voor iedereen een plezier blijft om dingen
te organiseren voor onze jeugd.
Namens de kindercarnaval in Lemiers, Kengercomité C.V. de
Grensschiebere.
Dus vuur blieve leuke carnavalsdaag orjanisiere veur de kenger
van Lemiesch, en natuurlisj anger kenger ooch, in de hoop dat
dit nit verlore jeet. A os, es verein, zal ut nit ligge.

Met carnavalistische groet,
Kengercomité
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Entsorgung

GmbH

AVFALVERWERKING EN RECYCLING
Weststraße 46 • 52074 Aachen
Telefon: +49 (0) 241 - 55 96 97 - 0
Fax:
+49 (0) 241 - 55 96 97 - 49

Openingstijden:
Mo - Fr 700 - 1700 Uhr
Sa 700 - 1300 Uhr

info@philippen.com • www.philippen.com
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’t Labyrint
wuscht
jidderinge
hiel veul
schpass en
plezier.
Alaaf!!!

Zalen voor:
Feesten - Vergaderingen - Kegelbaan
Rijksweg 20 Lemiers Tel.: 043-3061381

LENCER
Vuur zeunt doa wenn enge pieng
hat a jen knösj. Bel jeweun op.
D`r nommer sjteet bovve.
De hollendsje krankekass betsaalt
`t veur disj.
n
Wat vuur könne?

Lem
ies
ch
Al a
En v`r komme och heem
af!
Manuelle
Fysio
Kingerfysio
Treniere op jeräte
Massiere

Lencer
Praktijk voor
fysio-, manueele- en
kinderfysiotherapie
Schurzelter Straße 569-571
52074 Aachen
Tel
0241 / 8 79 52 80
Fax
0241 / 8 79 52 82
Burtscheider Markt 9-11
52066 Aachen
Tel
0241 / 9 97 18 02
Fax
0241 / 9 97 18 04

De Grensschiebere op Internet:

www.de-grensschiebere.nl

Het op een na gezelligste restaurant van Zuid-Limburg staat in Holset.
Bourgondisch genieten in een warme ambiance. Onderwets Limburgs ontbijt op reservering.
Voor uw feesten en partijen hebben wij verschillende buffetten in een mooie zaal.

eetcafé restaurant ´t Klükske

Holset 44 - Lemiers

UR ’T UM!
E
V
S
PRIE E KOSTU
ELST
RIJIN

O

Tel. 043-306 05 25

Auw
Wieverbal
Zaterdag 30.01.2016
Avaank 21.11 oer; Maskers aaf: 23.11 oer, Café/Zaal Oud Lemiers

gsm +31 (0)615 129 225
info@tychondakwerken.nl

St Catharinastraat 17 - 6295 AD Lemiers

Prinsen
proclamatie

PROGRAMMA 2016
C.V. DE GRENSSCHIEBERE LEMIESCH

PRINSENPROCLAMATIE
Zaterdag 09.01.2016, 20.11 uur

C.V. DE GRENSSCHIEBERE LEMIESCH

KINDERZITTING
Zondag 10.01.2016, 14.11 uur

Et laade i: C.V. de Grensschiebere
Prinses Lizanne en Hofnar Josien
en der neuje Prins en Hofnar.

PRINSENRECEPTIE met DJ Nico
Vrijdag 29.01.2016, 19.11 uur

AUW WIEVERBAL
Zaterdag 30.01.2016, 21.11 uur

KINDEROPTOCHT IN VAALS
Carnavalszaterdag 06.02.2016, 14.11 uur

CARNAVALSPARTY
met COVERBAND FREEWAY en DJ NICO
Carnavalszaterdag 06.02.2016, 20.11 uur

CARNAVALSDISCO
Carnavalszondag 07.02.2016
vanaf 14 jaar, 20.11 uur

GROTE OPTOCHT IN VAALS
Carnavalsmaandag 08.02.2016, 14.11 uur
Dance Center Focus

Kindermiddag in Lemiers
Carnavalsmaandag 08.02.2016, 17.45 uur

Duo Pratsch Jeck
(Bocholtz) en

Piet Meesters

Tiroler Teufel

De Villa Dancers
(Vijlen)

Grote Optocht met
aansluitend Prinsenbal
De Halunke

Carnavalsdinsdag 09.02.2016, 15.11 uur

ASWOENSDAG

Zaterdag 09.01.2016 - 20.11 uur
IN Café/ZAAL OUD LEMIERS
www.de-grensschiebere.nl

Voorverkoop:
Café Oud Lemiers
Avondkassa aanwezig.
Zaal open vanaf 19.00 uur.
Entree: € 8,00
Jeugdigen t/m 14 jaar: € 4,00

10.02.2016
H. MIS om 19.00 uur, aansluitend Haringbijten

Alle activiteiten vinden
plaats in Café/Zaal Oud Lemiers

Has du eeHas
vet probleem?
du ee vet probleem?
Trek dich an der reem!

Bel dan inge jauwe advocaat*
Da kriest du flot jesaat
Jinge schlappe kroam
“T luchsje in der soam
Veur rejele vur dich de saache
Da kens du flot wer laache :)

. Sanitair
.Complete

Voncken Bouwservice
Tegelwerken - Stucwerken

badkamers

.Woning
aanpassingen

St. Catharinastraat 13 6295 AD Lemiers
Tel. 043-7519797 / 06-52415371

www.vonckenbouwservice.nl

Advocaten:
Advocaten:
mr. drs. Paul Cruts bs
mw. mr. Sandra Beckx
Juristen: Juristen:
mr. Frank Aarts LL.M.Eur
mw. Mr. Annemieke Lenderink
mw. Mr. Susanne Dorpmanns-Wetzeler
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AIRCONDITIONING en KOELTECHNIEK

/HPLHUV'DQFH&HQWUH)RFXVVWDDWYRRU
VSRUWJH]HOOLJKHLGHQKXLVHOLMNKHLG
2QGHUGHSURIHVVLRQHOHOHLGLQJYDQ,OVH
%RXPDQVLVHONHOHVDQGHUVHQJHVFKLNW
YRRUMRQJWRWRXGVSRUWLHIRI QRJ 
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 :RUNRXW
Total Body Workout
J\P
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www.focuslemiers.nl


+49.(0)241.83470 www.buecken-gmbh.de
Wij verhuren alles voor uw feest of evenement

www.you-rent.nl / info-verhuur@you-rent.nl Tel : 06 428 400 12 Bocholtz
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HOTEL RESTAURANT
VIJLERHOF
het gezellige familie restaurant.
Uw adres voor een heerlijk kopje
koﬃe met vlaai maar ook
voor lunch, brunch en diner.

Hakkenbar Vaals
Tel:

27 H.B.V
Jaa .
r Va
als

Heerlijke streekgerechten, en
afhankelijk van de seizoenen wildspecialiteiten, mosselen en asperges.
Limburgs Bourgondische keuken.

043-3064612

Mob: 06-12872640
Mob: 06-51569677

Nu ook weer in de wintermaanden
elke dag geopend!
Keuken geopend:
Elke Dag van 12.30 tot 21.00
Hotel restaurant Vijlerhof
Hilleshagerweg 2
6294 AP Vijlen
Tel +31 (0)43 306 1710
info@vijlerhof.nl

BORDUREN - GRAVEREN - BELETTEREN - NAAMBORDEN
SPANDOEKEN - RECLAMEBORDEN - FULL-COLOR PRINTS

WWW.VIJLERHOF.NL
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Dr. Poelsplein 3
6369 AT
Simpelveld
Tel. 045-5441471

Enterprise Information Management
de kern van ons bestaansrecht

PANORAMA . RESTAURANT

D E B OKKERIJDE R

Terwijl de wereld verandert en de afhankelijkheid van digitale en complexe
informatiestromen steeds groter wordt, staat BCT al sinds 1985 met beide
benen op de grond. Onze 180 medewerkers zetten zich dagelijks in voor
vernieuwing en verbetering. We wachten niet af, maar bedenken en bouwen
samen aan een digitale, duurzame wereld. We zijn gespecialiseerd in het
structureren en overzichtelijk ordenen van informatie die vooral transparant
en toegankelijk moet blijven.

Altijd en overal de benodigde informatie ter beschikking!

Drielandenpunt . 6291 BX Vaals

www.bct.nl

... wenst u een geweldige carnaval toe!
Tel.: +31 (0)43 306 15 899

www.bokkerijder.nl

EPENERBAAN 1 - 6291 NN VAALS
T. +31 (0)43 306 43 05 - E. INFO@LODGE7.NL
I. WWW.LODGE7.NL

Stropen
- Appelstroop 450 gram
- Appel-perenstroop 450 gram
- Perenstroop 450 gram
Stropen met EKO keurmerk
- Appelstroop EKO 320 gram
- Appel-perenstroop EKO 320 gram
- Appel-perendadelstroop EKO 320 gram
- Rinse Appelstroop 320 gram
Onze stropen zijn ook verkrijgbaar in
blikken van 5 kg.

Hoeve de Gastmolen

Lemierserberg 23

6291 NM VAALS

www.crombach.nl

Tel. 043.306 57 55
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CARNAVALS PARTY LEMIERS MET COVERBAND FREEWAY OP 14.02.2016

y

C.V.
C.
V. De Grensschiebere

Carnavals
Party
Live Muziek
met Coverband

Freeway
Carnavalszaterdag

CARNAVALS PARTY LEMIERS MET COVERBAND FREEWAY OP 14.02.2016

06.02.2016
Lemiers
Café/
Café
/Zaal Oud Lemiers
Aanvang 20.11 uur ... Einde?
Entree € 7,50 | Voorverkoop à € 6,50
bij Café Oud Lemiers en
Slijterij en Drankenhandel Gouders, Koperstraat 13, Vaals

59 jaar - 2016 — C.V. DE GRENSSCHIEBERE - LEMIESCH — 40

I www.foto-kaldenbach.nl
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I N S TA L L AT I E B E D R I J F

Sinds 1995 bieden wij een breed scala aan
diensten en producten.
• Onderhoud en Service aan alle merken cv ketels.
• Het aan leggen van cv installatie,‘s, maar ook
Sanitaire installatie‘s
• Afregelen van cv installtie,
• Solar voor verwarming en warmwater.
• Electro en Electro panelen
• Complete woning installatie‘s
• Advies en voorlichting bij nieuwbouw en
renovatie.

I.J.K • Maastrichterlaan 182a • 6291 EW Vaals • Tel. 0031 43 3080006
info@ijkvaals.nl • www.ijkvaals.nl

Slijterij en Drankenhandel

Gouders
KOPERSTRAAT 13 – VAALS – TEL. 043-3062333

Pierre Bosch

Schildersbedrijf Henk van Horck

Geen prins?
We gaan zo’n 40 jaar terug in de tijd.
De mensen die we hier noemen zijn allemaal in de hemel of
daar ergens en lachen om onze onzin.
In die tijd was aan de Rijksweg nr 3 cafe Frank. Harrie Pijpers
en tant Christien (Frank) hadden er een cafe. Later zou dat cafe
Crutz worden. Op de eerste verdieping was een vergaderruimte
waar ook de harmonie oefende. De raad van elf en het bestuur
van de Grensschiebere vergaderde er. Aan tafel zaten o.a. Hennes Lumey, Deen Klein, Karl Ubaghs en Pol Plummen. Jeuf Lu-

C.V. De Grensschiebere
mey, voorzitter en president, kwam met het slechte nieuws dat
er geen prins zou zijn dat jaar.
Het bestuur kwam met de volgende noodoplossing: alle elleveraadsleden en bestuursleden betalen 100 gulden (nu 200
euro) en dan zou het lot bepalen wie prins werd.
Na wat heen en weer vergaderd werd het plan met algemene
stemmen aangenomen. De briefjes gingen in de muts en op 1
briefje stond “prins”.
De spanning steeg en al snel werd duidelijk dat Pol Plummen
prins zou worden. Probleem. De 100 gulden was geen probleem, maar hoe moest hij thuis aan Annie uitleggen dat hij
prins werd. Iedereen was helder , het besluit was met algemene stemmen aangenomen . Alaaf prins Pol de eerste.
De stemming steeg pas echt toen de president bekend maakte
dat het geheel een grap was en dat van tevoren was afgesproken dat ze Pol zo zouden beetnemen. En het was tot laat onrustig in cafe Frank. Alaaf.
Dit verhaal heeft mijn vader mij verteld.

CARNAVALS
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Willem Ubaghs

Carnavalszondag

07.02.2016
Lemiers
Café/Zaal
Oud Lemiers
Aanvang 20.11 uur ... Einde 01.11 uur
Toegang vanaf 14 jaar
(identiteitskaart verplicht)
Entree €5,00 (incl. 1 consumptiebon)

Patron Cuisiniers Monique & Dario
Europese koks, ambachtelijk werkend
in het belang van gezonde voeding

Akenerstraat 31 (hoek Kerkstraat) 6291 BA Vaals
telefoon +31 (0) 43 306 17 40
www.schatull.nl info@schatull.nl

47e Bejaardenzitting
op woensdag 03.02.2016
in Café/Zaal Oud Lemiers
aanvang 19.30 uur

Het wordt als van ouds SUPER GEZELLIG !

