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Lemiesch
Alaaf!

Ee woad van d’r President
Raen, en raen en nog uns rean, sjtorm, wink en hagel. Mienge leeve Jot nog, wat ing zouw
wear op dinsdaag de 9de februaar. Onze optocht ging maar op het nippertje door. Met dank
aan onze Burgemeester van Loo, en zijn mannen uiteraard. En ja, er was voor het carnavalsweekend slecht weer voorspeld. Maar dat zou voornamelijk zaterdag en zondag zijn. Dus
Lemiers zou zoals altijd de dans wel weer ontspringen… Zoondaag in Viele, ‘t sjunste waer,
bietje wink, mèr veul zon. En Vols op mondaag? Veel wind voorspeld, maar ook daar kwam
die niet over de grens van afgelasting. We moesten wel doorlopen werd ons verteld, en dat
deunt vuur ja ummer.. En toen onze dinsdag. Het leek wel of ze daarboven alles opgespaard hadden van een heel weekend,
mienge leeve Jot, wat koöm doa va boave noa onger valle. Om 11 uur zag het er nog redelijk uit. Wat wind ja, maar weinig
kans op regen. Tot het 14.45 uur werd. De burgemeester zat in de auto voor de kerk, spoedberaad met Meteoconsult. Via de
buienradar werd elke 5 minuten een prognose gemaakt, veilig of niet. En ondertussen, regen met bakken uit de lucht. Om 15
uur: hagel, windstoten waar je letterlijk over de weg geblazen werd. Het zag er zéér donker uit, letterlijk én ﬁguurlijk. Geen
carnavalswagen die in aantocht was, om überhaupt door Lemiers te trekken. 15.10 uur: weer in de auto bij de Burgemeester,
tussenstand opvragen: gaat het wel of gaat het niet..? Nú dus niet was het antwoord, maar over een minuut of 10 kwam een
kleine pauze in zicht. Volgens de radar dan.. Hoe lang duurt onze optocht werd gevraagd? En zijn er grote wagens die wind
vangen? En Prins Bryan en Hofnar Sean stonden ondertussen samen met de rest van ozzere verein, te schuilen op de hoek van
de straat. Ze zijn samen als vrijwillige brandweerlieden wel wat water gewend, maar deze keer zagen ze letterlijk de bui al
hangen. Nee, was mijn antwoord, grote wagens hebben we niet, en als het moet zijn we binnen een half uur klaar met onze
optocht. Maar ja, het liefst wel met publiek hè.. En alsof het Herrejödjse oos jot gezind woar, om 15.15 uur hield het praktisch
op met regenen. Maar niet lang treuzelen was het devies van onze burgervader, ik geef groen licht. Zo gezegd zo gedaan, in de
verte kwam nog wat wagens aanrijden, en die ook maar meteen in onze optocht gedirigeerd, want onze show must go on. En
zo hebben wij, net als in Viele en Vols met Prins Bryan en Hofnar Sean tóch ons hoogtepunt i Lemiesch beleefd. Mè wat woar ut
spannend. Burgemeester van Loo: nogmaals onze dank voor Uw betrokkenheid in deze.

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

Ook een jaar waar we afscheid hebben moeten nemen van het bestuur van ons
Kindercomité. Maar, niet getreurd, we hebben al iets nieuws om het voort te
zetten. Ook hier de show must go on vinden wij. Want we willen ook voor onze
jeugd “iets” blijven doen. Hoort er gewoon bij, ook zonder school. In het stukje
van het Kindercomité leest U meer.
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En dan: noa de festdaag va Krismes en Neujoar, is ‘t werm zoewied. Op samsdaag de 14de januaar is ut der daag dat Prins Bryan zienge scepter toch mos
aafjeave. En d’r Sean zienge pinokkio. En dat deunt ze op ozzere zietsoeng, woa
inge neuje prins/es jeproklamiert jead weëde. Mè voordat het zover is bedaank
ich alle luuj die ozzere verein e werm hats tsouwdraage, durch het kope van
Grote Clubactie loten in september (had duur pries?), de adverteerders in oos
carnavalsbeuksjke, en mit euch vrije jaaf, wen vuur langs de deur komme hauf
januaar, mit oser sjteunkaate.
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Tot dan wensen wij iedereen een paar gezellige Kerstdagen toe, mit ing jouwe
roetsj er achteraan, en hopen U gezond en wel weer volgend jaar ergens te
mogen begroeten.
Anton Schenk
President C.V. de Grensschiebere Lemiesch
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Carnaval ...
een telg uit de traditie van de kerk.

Begrafenisonderneming

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

UW ADRES IN VAALS
Grensstraat 22-24
6291 GA Vaals

Tel. 043-3061208
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

Een aantal mensen weet dat nog wel, maar het wordt steeds minder gezegd. En dan gaat de herkomst verloren. Van oudsher is
carnaval een eetfestijn, omdat het de laatste mogelijkheid was zich te buiten te gaan voor de vastentijd, waarin men zich beperkte
tot het minimaal noodzakelijke. Op vette dinsdag (voor de vasten) werd al het vet dat er in huis was opgemaakt omdat het anders
zou bederven. De vasten is ter herdenking van de 40 dagen die Jezus volgens het Nieuwe Testament in de woestijn vastte en tevens
tot bezinning op de christelijke kernwaarden.
De Romeinen vierden het feest van de saturnaliën dat veel kenmerken van het hedendaagse carnaval had zoals drink- en eetgelagen, een soort Prins Carnaval, vermommingen en optochten door de straten.
Een volgende keer, seizoen 2017 – 2018 zou het informatief goed zijn om eens te mijmeren over de symboliek achter de diverse
getallen – voor zover niet bekend – maar nu laat ik het bij deze oude band aan te geven. Jongere vierders krijgen dit wel nog mee
als de CV zelf de mensen uitnodigt om ook de Aswoensdag niet over het hoofd te zien. Samen het askruisje te komen halen geeft
immers aanleiding om erover te spreken: “ Waarom is dat?”
Zelf geboortig uit Limburg (Venlo-Blerick) maar voor mij zijn deze dagen niet bedoeld. Omdat ik geen vreugde aan het leven
heb? Niet wil hebben? Het tegendeel is waar. Heb je het niet in je bloed, dan is het weinig uitnodigend om je eraan over te geven.
Iemand zei eens bij een sleuteloverdracht in het Stadhuis: “Deken, doe ons een lol om volgend jaar weg te blijven. Fijn dat u wilde
komen qualitate qua, maar als het u toch niet ligt, doe u en ons een lol en blijf mooi thuis”. De man had gelijk. “Iedere gek zijn
eigen gebrek”.
Hetgeen niet wegneemt dat ik mensen ken die van carnaval een feest maken. Bovendien zit er voor elke zichzelf respecterende
carnavalsvereniging een heuse maatschappelijk relevante opdracht aan vast.
Als een buut niet “te plat” wordt, vind ik ze zeer vermakelijk en vaak knap gevonden en een rol mooi gespeeld en gebracht. Voor
iemand die een eigen personage wil maken zou ik best suggesties willen aandragen…Wat dacht u van de volgende 2 voorvallen..
Een jonge vader op het perron houdt zijn schreeuwend kind in zijn armen en zegt steeds maar: “Kalm Kees, kalm Kees.”Een vreemde
die er een tijdje naast staat: “Wat hebt u geduld met uw Kees!” Reactie van de vader: “Hoezo ‘mijn’ Kees? Ik ben Kees. De kleine heet
Henkie.”
“Ai ,ai, wat moet ik beginnen?”jammert de directeur op zijn kantoor in het bijzijn van zijn medewerkers. “Mijn vrouw is weggelopen
met mijn beste boekhouder”. Zegt een collega: “Kom op man, zo’n drama kan dat niet zijn. Er zijn nog genoeg goede vrouwen op
de wereld, en nog niet onknap ook”. “Klets niet man!, roept de directeur. “Waar vind ik in godsnaam weer zo’n goede boekhouder?”
Wens alle mensen die met de carnavalsvereniging De Grensschiebere feest gaan vieren waarachtig plezier en intense vreugde,
voor – tijdens en ook nog erna! 3x Alaaf
Pastoor Th. v. Galen
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Prins Bryan en Hofnar Sean
Op 9 januari was het dan zo ver, Sean en ik hadden ons verzameld en reden samen naar Lemiers. Na een beknopte sms van
Anton wisten we waar we moesten zijn, het enige probleem
was dat er mensen stonden te kijken. Dus na even wachten in
de auto om de hoek zijn we snel via de garage naar de achteringang van zaal Zenden gegaan.
Eenmaal binnen begon het toch wel spannend te worden en
hebben we ons omgekleed. Tijdens het omkleden kwamen
verschillende mensen van de Grensschiebere voorbij die verbaasd keken en vroegen ons of we ons misschien verlopen hadden. De eerste leuke en positieve reacties waren dus al binnen
voordat we geproclameerd waren.
Tijdens de proclamatie zaten we op stoelen op het podium met
de rug naar de zaal hierdoor kon niemand ons zien, maar wij
konden ook niemand zien. Op het moment dat Anton begon af
te tellen werd het toch wel heel spannend want we waren toch
wel benieuwd wat de reacties zouden zijn. Bij 1 draaiden we
ons om keken zo een volle zaal in, die verbaasd maar ook luid
klappend ons als eerste deden begroeten als nieuwe prins en
hofnar van de Grensschiebere.
Tijdens ons seizoen zijn we naar recepties en zittingen geweest
waar we zelf nooit aan gedacht hadden om heen te gaan. Dit
was altijd weer een feest en samen met de leden en aanhang

van de Grensschiebere leek het erop alsof wij als vereniging, de
meeste spass en sjtiemoeng meebrachten en hadden. Ieder optreden als prins en hofnar hadden we de taak om de slaajer van
de Grensschiebere te zingen. Hierbij mag best gezegd worden
dat we er aan het begin niet veel zin in hadden, maar tijdens het
seizoen veranderde dit.
Op carnavals zaterdag en zondag stond weer Freeway en de
jeugddisco op het programma, deze twee avonden hebben we
met zowel jong als oud goed kunnen vieren.
Op maandag was het dan zover, de grote optocht van Vaals Het
hele weekend hebben we zitten duimen en hopen. We waren
zelfs van plan om met een worst naar Wittem te gaan, dat het
goed weer zou zijn en de optocht door zou gaan. Uiteindelijk
hoorden we dat overal dat de optochten werden afgelast,
maar we bleven positief, tot we te horen kregen dat de optocht
gewoon doorging. Hierdoor kon ons geluk niet meer stuk. De
optocht zelf was gezellig, leuk en helaas veel te snel voorbij.
Aan het begin kregen we al te horen dat we goed moesten oppassen met het snoep zodat we voor de hele optocht genoeg
hadden, hierdoor waren we te zuinig geworden waardoor we
bij het opdraaien van de Maastrichterlaan vanaf de Kerkstraat
nog veel snoep overhadden. Dit hebben we dan maar op het
laatste nog opgemaakt. Dinsdags bij de optocht van Lemiers

begon het verhaal wat het weer betreft weer opnieuw. Het
waaide en regende en van minuut tot minuut werd er gekeken
of de optocht wel door kon gaan. Uiteindelijk werd besloten dat
de optocht toch door ging en tussen twee buien door zijn we
door Lemiers getrokken. Het zien van alle mensen die ondanks
het weer in grote getalen langs de route stonden maakte onze
dag een stuk mooier.
De vraag van Anton of ik prins wilde worden was voor mij al een
verrassing maar deze verrassing was nog groter bij de mensen
welke aanwezig waren op de proclamatie. Voor mij was het
antwoord al klaar maar ik wilde zeker weten dat mijn hofnar dit
ook wilde. Tijdens de carnaval zijn we altijd ondersteund door
iedereen van de Grensschiebere en hiervoor willen we ons bij
hun bedanken. Vooral Anton, Lizanne en Josien, jullie waren er

Bedankt allemoal en
ing sjun sezong 2017 jewunsjt.
Prins Bryan 1 en hofnar Sean.

altijd bij en als we niet zeker wisten wat we moesten doen dan
hadden jullie wel advies of deden gewoon gezellig mee. Ook
onze ouders en familie willen we bij deze nogmaals bedanken
voor alles wat jullie gedaan hebben voor ons, zodat we iedere
keer er weer netjes uitzagen en ons konden laten zien. Als laatste wil ik mijn hofnar Sean bedanken want zonder jou was ik dit
avontuur niet aangegaan.
Bij het schrijven dan dit stuk is het nieuwe seizoen alweer begonnen en beginnen de dagen voor ons af te tellen. Tot die tijd
maken we overal waar we komen er een feest van.
Vanuit hier willen we de nieuwe Prins(es) en hofnar alvast veel
plezier wensen, want zoiets maak je maar één keer in je leven
mee.

Prikt u de datum?
Dan regelen wij de rest!

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

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 - VILA
Heren
Scotch & Soda - Gabba - Pall Mall - Only - Sons - 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

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

043-306 60 88
045-579 01 11
043-767 62 70
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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

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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Ee woad van ‘t Kengercomité
2016 was voor ‘der Kengerkarneval van ‘Lemiësj’ een belangrijk jaar.
Helaas geen prins of prinses en ook geen andere kinderen meer die
nog verbonden zijn aan De Grensschiebere. Gelukkig was het toch zo
dat de dames van ’t Kengercomité vonden dat ‘der karneval veur de
jong Grensschiebere’ ook zonder prins(es) door moet blijven gaan.
Op zondag 10 januari was er dan ook gewoon onze jaarlijkse
Kingerzietsoeng, wat uitliep op een super gezellige middag met de
kinderen uit Lemiers, Vaals en Vijlen. Met geweldige optredens van
onder andere ‘Sven ohne Girls’ en voor de laatste keer in Lemiers ‘De
Prommi Bröör’. Helaas is dit duo afgelopen jaar gestopt. Ook de lokale
artiesten zorgden voor een geweldige middag met de dansgroepen
uit Vijlen en Partij en de optredens van de jeugd uit Vaals. Veel ouders
van buiten Lemiers loofden ons kengercomité met de geweldige
zietsoeng.
Carnavalsmaandag werd er ook traditiegetrouw de kengersjpringmiddig georganiseerd. Voor het eerst echter gericht op de
verschillende jeugdgroepen die we in Lemiers hebben. Zo begonnen
we onder leiding van twee nieuwe leden van het Kengercomité, et
Josien en et Lizanne, met de spelletjes. De stoelendans, het inrollen
met wc-papier, alle traditionele spelletjes werden met kleinste Grensschiebere gespeeld. Ook de papa’s en de mama’s mochten meedoen
met de stoelendans. Dan wordt toch weer duidelijk dat die mama’s
bij spelletjes opeens heel fanatiek worden… Na de spelletjes werd
er samen met duo Sjpringleavend gezongen en gedanst, waarna de
avond aanbrak en we voor het eerst een jongerendisco hielden voor
de jeugd die nog te jong is voor de zondagavond, maar te oud is (of
zich te oud voelt) voor de spelletjes. Ook dit was geweldig, zeker ook

door het fantastische licht en geluid. Qua opkomst is elke start soms
moeilijk, maar ook komend jaar zullen we doorgaan met deze opzet.
Karneval is veur jedderinge, dus we hebben als Grensschiebere de
doelstelling opgepakt om voor iedere leeftijdscategorie een geschikt
programma te bieden.
Dit alles was natuurlijk niet mogelijk zonder de inzet van het Kengercomité , maar helaas hebben de laatste trouwe leden na het afscheid
van Tony ook hun vertrek kenbaar gemaakt. Patricia en Brigitte,
bedankt voor alle jaren inzet. Ik hoop dat jullie nog vaak met plezier
terug denken aan al die blije kindergezichten waarvoor jullie samen
met Tony hebben gezorgd!
Maar waar mensen afscheid nemen, zijn er gelukkig ook weer
nieuwe mensen die zich voor de jong carnavalisten willen inzetten.
Het komende jaar zullen Lizanne en Josien (stiekem al afgelopen jaar
aangesloten), Wesley, natuurlijk Ton en ikzelf er weer voor proberen te
zorgen dat alle jonge Grensschiebere een geweldige carnaval kunnen
beleven. Jullie hebben ons al een beetje gezien, toen we in juli met de
ﬂessenactie langs de deuren kwamen. Nogmaals bedankt voor jullie
gulle bijdrage voor der Kingerkarneval.
Als laatste een oproep aan alle jong Grensschiebere. Lijkt het je leuk
om met ons samen carnaval te vieren? Misschien als prins of prinses?
Laat van je horen (mag ook via papa of mama)! En natuurlijk hopen
we jullie allemaal te zien op de Kengerzietsoeng en der Kengersjpringmiddig. Zouden er nog papa’s of mama’s zijn met geweldig
goede ideeën voor der Lemieësjer kengerkarneval, dan horen we dat
natuurlijk ook heel graag!

Namens ’t Kengercomité bis de kommende karnevalsdaag,
der nuije veurzitter John Bulles.
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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 18.02.2017
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

. Sanitair
.Complete

Voncken Bouwservice
Tegelwerken - Stucwerken

badkamers

.Woning
aanpassingen

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

www.vonckenbouwservice.nl

Has du ee vet probleem?

Advocaten:
Advocaten:

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 :)

mr. drs. Paul Cruts bs
mw. mr. Sandra Beckx
mw. ing. mr.Juristen:
Janneke Hendrix
mr. David Bitter
Juristen:
mr. Frank Aarts LL.M.Eur
mw. Mr. Annemieke Lenderink

Prinsen
proclamatie

PROGRAMMA 2017
C.V. DE GRENSSCHIEBERE LEMIESCH

PRINSENPROCLAMATIE
Zaterdag 14.01.2017, 20.11 uur

C.V. DE GRENSSCHIEBERE LEMIESCH

KINDERZITTING
Zaterdag 21.01.2017, 14.11 uur

Et laade i: C.V. de Grensschiebere
Prins Bryan en Hofnar Sean
en der neuje Prins en Hofnar.

PRINSENRECEPTIE met DJ Nico
Vrijdag 10.02.2017, 19.11 uur

AUW WIEVERBAL
Zaterdag 18.02.2017, 21.11 uur

KINDEROPTOCHT IN VAALS
Carnavalszaterdag 25.02.2017, 14.11 uur

CARNAVALSPARTY
met COVERBAND FREEWAY en DJ NICO
Carnavalszaterdag 25.02.2017, 20.11 uur

CARNAVALSDISCO
Carnavalszondag 26.02.2017
vanaf 14 jaar, 20.11 uur

GROTE OPTOCHT IN VAALS
Carnavalsmaandag 27.02.2017, 14.11 uur

Sven ohne Girl’s

De Villa Dancers

Kindermiddag in Lemiers
Carnavalsmaandag 27.02.2017, 17.45 uur

Grote Optocht met
aansluitend Prinsenbal
Wiel Vinken

Die Power Buam

De Ulk

Palaver

Carnavalsdinsdag 28.02.2017, 15.11 uur

ASWOENSDAG

Zaterdag 14.01.2017 - 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

29.02.2017
H. MIS om 19.00 uur, aansluitend Haringbijten

Alle activiteiten vinden
plaats in Café/Zaal Oud Lemiers
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AIRCONDITIONING en KOELTECHNIEK

/HPLHUV'DQFH&HQWUH)RFXVVWDDWYRRU
VSRUWJH]HOOLJKHLGHQKXLVHOLMNKHLG
2QGHUGHSURIHVVLRQHOHOHLGLQJYDQ,OVH
%RXPDQVLVHONHOHVDQGHUVHQJHVFKLNW
YRRUMRQJWRWRXGVSRUWLHIRI QRJ 
RQVSRUWLHI

•
•
•
•

-D]]GDQFH YDQDIMDDU 
 :RUNRXW
Total Body Workout
J\P

VWHSDHURELFV


.ODDVYHOGHUZHJE/HPLHUV
WHO
(0DLOIRFXVOHPLHUV#JPDLOFRP

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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www.nobis-printen.de

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

HOTEL RESTAURANT
VIJLERHOF
het gezellige familie restaurant.
Uw adres voor een heerlijk kopje
koﬃe met vlaai maar ook
voor lunch, brunch en diner.

Onze stropen zijn ook verkrijgbaar in
blikken van 5 kg.

Hoeve de Gastmolen

Lemierserberg 23

6291 NM VAALS

Tel. 043.306 57 55

www.crombach.nl

Hakkenbar Vaals
Tel:

35 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

BORDUREN - GRAVEREN - BELETTEREN - NAAMBORDEN
SPANDOEKEN - RECLAMEBORDEN - FULL-COLOR PRINTS
WWW.HAKKENBARVAALS.NL

Hotel restaurant Vijlerhof
Hilleshagerweg 2
6294 AP Vijlen
Tel +31 (0)43 306 1710
info@vijlerhof.nl
WWW.VIJLERHOF.NL

KinderZITTING
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Dr. Poelsplein 3
6369 AT
Simpelveld
Tel. 045-5441471

Het adres voor:
•
•
•
•

Al uw huishoudelijke artikelen
Hobby artikelen
Kleine lederwaren
Schrijfmateriaal

Tevens een groot assortiment
speelgoed.

Enterprise Information Management

Voor een goede keuze:
“De Witte Bazar”

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

Berlijn

Barcelona

Milaan

Londen
Praag

Parijs
Ook voor al uw vervoer. Van dagtochten, meerdaagse reizen,
pendelreizen, stremmingsdiensten, discotheek vervoer of
huur van een touringcar voor een gezelschap:
www.Slangentouringcars.nl

Puur Vakwerk
restaurant - bar
Rijksweg 122
6295 AR Lemiers - Vaals
tel: 00 31 - 43 306 6888
www.puur-vakwerk.com
info@puur-vakwerk.com
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C.V.
C.
V. De Grensschiebere

Carnavals
Party
Live Muziek
met Coverband

Freeway
Carnavalszaterdag

25.02.2017
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
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I www.foto-kaldenbach.nl

I.J.K Allround Installa ebedrijf Jan Koerts
Maastrichterlaan 182a 6291EW Vaals Tel: 0031(0)433080006 - info@ijkvaals.nl - www.ijkvaals.nl
All-Round Installa ebedrijf Jan Koerts levert al sinds januari 1995, een breed scala aan producten en diensten, die in verschillende
vakgebieden kunnen worden onderverdeeld. Het betre vooral onderhoud en service van alle merken en types warmwater en centrale-verwarming ketels en de daar bijhorende installa e.
Leveren van alle onderdelen is geen probleem, wand die zijn in de meeste gevallen in voorraad voor de meest gangbare toestellen.
Leveren en monteren van nieuwe centrale-verwarming ketels inclusief alle nodige overige installa e onderdelendelen.
Een extra vorm van dienstverlening biedt All-Round Installa ebedrijf Jan Koerts, middels een eigen 24-uurs servicedienst. Wij staan
al jd voor u klaar, voor het oplossen van storingen aan verwarmingsketels , maar ook voor het leveren en installeren van een nieuwe badkamer en het verhelpen van (sanitaire) lekkages.

Wel van I.J.K gehoord maar nooit nodig gehad, en hebt u geen idee wat wij voor u kunnen betekenen ?

Slijterij en Drankenhandel

Gouders

Stel het op de proef en maak een afspraak , voor repara e of onderhoud van uw toestellen.
Uw zult snel ontdekken dat er veel kennis en prak jk ervaring word toegepast.
En dat u met dank als een tevreden klant , de deur achter ons sluit.

KOPERSTRAAT 13 – VAALS – TEL. 043-3062333

Pierre Bosch

Schildersbedrijf Henk van Horck

C.V. De Grensschiebere

CARNAVALS

DISCO
sponsored by
w.
ww
www.

.nl

r - Elektro
ties - Verhuu
ws - Produc
Drive-in Sho

Carnavalszondag

26.02.2017
Lemiers
Vanwege de grote aandrang vorig jaar zijn we gedwongen om de
kaartjes alleen in de voorverkoop te verkopen! Koop jou kaartje
voor de carnevalsdisco bij de volgende verkooppunten:
• Cafe Oud Lemiers, Rijksweg 20 Lemiers
• Drankenhandel Gouders, Koperstraat 13, Vaals
• Scholengemeenschap Sophianum, Gulpen of bestel je kaartjes
• vanaf 10 kaartjes via mail: jeugddiscogrensschiebere@gmail.com
Einde voorverkoop op vrijdag, 24.02.2017

Aanvang 20.11 uur ... Einde 01.11 uur
Toegang vanaf 14 jaar
(identiteitskaart verplicht)
Entree € 7,00 (incl. 1 consumptiebon)

Op is op!

Op is op!

Café/Zaal
Oud Lemiers

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
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Nog nit noa heem! (2015)
Tekst: Nico Spaubek & Frans Bodelier
Muziek: Huub Heijnens
Uitvoerenden: CV De Grensschiebere Lemiesch
En vuur jeunt nog nit noa heem, woarum nit, woarum nit?
Vuur jeunt nog nit noa heem,
denn dat is auwe leem.
In Lemiesch weët richtig carnaval jeviert
zoe haant de eldere ós dat vrui’jer jeliert
Óp vetdonnesjtiech weëd d’r kloon at a’jedoa
öm Aschermittwoch koom óp heem a tse joa
En al weëd ‘t óch hieël sjpieë
sjloffe jeunt vuur huuj nit mieë!
Ref.

‘t Leëve vlüt en jeet veul tse flot veurbeej
Maach huuj lèkker sjpas en zing doröm noe mitee
Preense en prin’tsesse lofe at-wieër veuróp
d’r zaal sjteet wie ömmer jaans óp zienge kop
En al weëd ‘t óch hieël sjpieë
sjloffe jeunt vuur huuj nit mieë!
Ref.
(laatste couplet in schunkeltempo)
Doaröm pakt üch huuj ens richtiech lekker vas
En hoal in Lemiesch noch ens alles oes de kas
Koom Michel, bring ós leever noch ee röndje bier
Be’tsaale deunt vuur waal ens ing aanger kier!
En al weëd ‘t óch hieël sjpieë
sjloffe jeunt vuur huuj nit mieë!
Ref. 2x

Dagelijks geopend van 17.00 uur tot 23.00 uur.
Hebt u iets te vieren of gewoon behoefte aan een gezellig avondje uit, breng ons
dan een bezoekje.
Wij verheugen ons op uw komst en wensen u alvast Kali Orexi ( smakelijk eten ).
Team Thessaloniki Vaals

www.thessalonikivaals.nl

D‘r kok van de Wok
CV De Grensschiebere (Lemiesch)

g
a
l
j
S

7
1
0
2
er

Ich bin d‘r kok van de Wok
Bami Nasi of Joek Dan
Beej miech kunt alles oës de pan
En soms sjtiekem inge hondebrok!
Hallo, Minge naam is Auw Pan
Va kauche wees ich alles van
Van jarnale bis kip
Alles kloar in inge wip
Ich bin d‘r kok van de Wok
Bami Nasi of Joek Dan
Beej miech kunt alles oës de pan
En soms sjtiekem inge hondebrok!
In China hees èng kip tok tok
En die sjmaache lekker oës de wok
Mit jèt ketjap op de kip
Alles kloar in inge wip

Ich bin d‘r kok van de Wok
Bami Nasi of Joek Dan
Beej miech kunt alles oës de pan
En soms sjtiekem inge hondebrok!
En knor knor in sojasaus
Is de sjpecialität van ‚t haus
Mit inge zoetzure dip
Alles kloar in inge wip
Ich bin d‘r kok van de Wok
Bami Nasi of Joek Dan
Beej miech kunt alles oës de pan
En soms sjtiekem inge hondebrok!
Muziek:
Huub Heijnens
Tekst:
Nico Spaubek
Arrangement &
Opname:
Royal Music Productions (Lei de Bruyn)
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48e Bejaardenzitting
op woensdag 22.02.2017
in Café/Zaal Oud Lemiers
aanvang 19.30 uur

,

Simpelveld

TENNIS WANDEL TEAMSPORT

Het wordt als van ouds SUPER GEZELLIG !

Starterspakket:
BetterBelly voor:
6x
en
e
in
b
a
C
M
TF
6x
Euro 49,-

