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Ee woad van d’r President
Dis jaor bin ig uns jet spieëder dra bejonne. Normaal heb ik al wat voorbereid, wat mig zoe al
opvool aafjeloofe zezong, maar dat is er dit jaar niet van gekomen. Het is toch elk jaar weer een
gepuzzel met onze vrije uurtjes om alles op tijd klaar te hebben, zodat daarna d’r Till werm alles
op tsjiet digitaal binne hat en op zieng manier kè bejinne mit puzzelle. Toch klasse wat hij elke
keer weer voor ons en U in elkaar zet. Mede door Uw steun in de vorm van advertenties, stukjes
schrijven (idee: misschien iets voor U volgend jaar om eens een persoonlijke leuke carnavalistische anekdote te delen met ons?)
of wanneer we weer begin januari weer met onze sjeunkaate langs de deuren gaan. Of met de verkoop van de loten van de Grote
Clubaktie afgelopen september. Op 13 december is de trekking geweest, dus kijk maar eens op hun website https://clubactie.nl/
prijzen-en-winnaars of U deze keer in de prijzen gevallen bent. En natuurlijk steun in de vorm met U als publiek, op bezoek bij onze
zitting. Ook dat geeft een goed gevoel waar je “het” allemaal voor doet. Een beetje cultuur in stand houden, vinden we belangrijk,
en hopelijk kunnen doorgeven to the next generation.
Maar omdat ik deze keer eens wat later ben begonnen, kan ik nú wel melden dat er dit jaar voor het eerst na de 11de van de 11de
géén gemeentelijke/gemeenschappelijke opening van ons carnavalsseizoen heeft plaats gevonden. Voor mijnheer de Burgemeester hoefde het waarschijnlijk ook niet, bij alles aanwezig moeten zijn en zo, maar ik weet van onze wethouder dhr. P. de Graauw
dat hij het wel gemist heeft, ons gezellig samenzijn van Grensülle, Prinsejarde, Schnapsnaze, Reanpiete, Drüje Schreck en Grensschiebere. Maar ja, hij is er dan ook overal bij. Petje af hoor. Ig ooch trouwens, woar uvveraal d’rbeij.. Maar van de andere kant snap
ik ook de vraag: wie zit er verder op dat feestje van ozzerre carnavalsvereine tse waade? Ermoe troef de letste joare, qua publiek
tenminste. Ooch raar, de Schnapsnaze nog niet tegen gekomen dit seizoen, de Raenpiete haant ondertussen ing neuj Prinses, en de
Drüje Schreck óóch, en de Grensülle herken je ook niet meer terug in hun nieuw kostuumke.. Ha ha, programma’s loofe soms durgee en jidderinge hat ut ziengt, of neet da? Maar jammer ving ig ut waal. En wat zeker speciaal was afgelopen seizoen was dat we
voor de 2de kier in ozzerre Grensschiebere historie een Prins met Prinses haant jehat. En ing sjun prinses ooch nog (mè ja, dat haant
vuur ummer) oes Bóches. Geweldige luuj, die va Bóches. Nog eﬀe en ze zeunt richtige Lemieësjer, ha ha. D’r Jop kenne vuur waal,
mè ut Francis? Die kenne vuur noe ooch, geweldig prinsenpaar die zwei. Veul spass en plezeer mit jehat op al die daag dat vuur tse
zaame op pad woare. En wat ik óók nog niet heb meegemaakt is dat onze Prins Jop, net op die dag waar hij bij onze kinderzitting
aanwezig moest zijn, hij ook Nederlands Kampioen geworden is. Ta ta! Want als
lid van de Drumband Harmonie St. Martinus Vijlen, deelt hij ook mee in het feest.
Inhoud
Leuke receptie trouwes de dag erna. Joa die va Viele kenne ooch jet davaa.
Mè op zamsdaag d’r 13de januaar 2018 zullen ze hun attributen toch écht moeten inleveren voor hun opvolgers. Ik weet dat dit weer pijn gaat doen, net als op
carnavalsdinsdag. Prachtige afsluiting van ons carnavalsseizoen, waar de emoties
bij het afscheid nemen menig traantje deed vloeien. Ook bij de aanwezigen in de
zaal.. En dat vuur ooch dit joar werm ing sjun programma haant op ozzere zietsoeng, kiek mer wieër in dit beukske. Doa sjteet alles op ing kluurige rei.

mv|-ѴѴ-ঞ;|;1_mb;hķomm;r-m;Ѵ;mķv;ub1;;mu;r-u-ঞ;b|]o;7
!bfhv;]ѵƏѵƑѶѵbfvbѴѴ;uŊ)b;l
ƏƓƒŊƓƔƐƑƑƓƓĺ0;u]l-mvŊbfm;mĺmѴbm=oŠ0;u]l-mvŊbfm;mĺmѴ

Maar tot aan die tijd, mag ik U allen namens ons Grensschiebere nog een paar
sfeervolle dagen toewensen met smakelijke Kerst, een hopelijk spetterend Oud
op Nieuw met de daarbij horende beste wensen, zodat we U in goede gezondheid
ook in 2018 weer kunnen en mogen begroeten op een van onze carnavalsaktiviteiten.

Anton Schenk
President C.V. de Grensschiebere Lemiesch
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Carnaval 2018
Hoewel geen carnavalist zijnde kan ik zeker iets hebben met “buutreedners”. Vooral wanneer ze
met leuke woordspelingen de lachspieren wakker roepen.
Om even te grimmelen:..Alle mensen qaan tijdens het leven ‘over wegen’, maar ‘overwegen’ over welke wegen je gaat is niet verkeerd. Zoiets vind ik nu grappig. Of deze, passend bij 6 december: “Beste Sint, mijn wens voor dit jaar is een vette bankrekening
en een slank lichaam. Het zou ﬁjn zijn als u deze twee niet door elkaar zou halen als vorig jaar”. Of : Kom op Jennifer, Lopez door..!
Er is geen mooiere val, dan carnaval- Car na val staat op.- Vroeger was Marco Bakker en Annie –Schilder Biljartvereniging Keus
genoeg - Mam het varken heeft pijn aan zijn ogen, kunnen we naar de specsavers?Carnaval = Auto in ravijn. – Ik drink nooit alleen,
alleen met maten.- Keizersnede? Een open baring.- Het is toch raar dat mijn neus loopt en mijn voeten ruiken. En ten slotte voor nu:
Lazarus kwam uit zijn graf en was opgewekt.

Begrafenisonderneming

Dit jaar hebben we elkaar gemist. Volgend jaar gaat het anders jaar op verzoek van ons aller Teuntje S.. Op zaterdag 10 februari
kunnen we elkaar groeten en ontmoeten. Na de Mis met de Vijlense collega’s sneur ik naar Lemiers zodat ik De Grensschiebere kan
welkom heten. Het zou ﬁjn zijn als we de prins en zijn gevolg de (in-)wijding voor zijn missie kunnen geven door hem te belonen
met hemelswater en iedereen daar een spatje van meekrijgt. Bier komt pas erna…
Mogelijk kunnen we met passende woordspelingen pas op de plaats maken, zodat we ook op Aswoensdag samen de as van de
voeten kunnen schudden zodat alles in kannen en kruiken komt.

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

UW ADRES IN VAALS
Grensstraat 22-24
6291 GA Vaals

Soms krijgt een mens betere zin door alleen maar onzin. Wie kan daar een zinnig woord over zeggen? De bakker zeker want die
levert ons zinsneden…En wat u pastoor levert op 10 februari om 19.15.uur? Het past als u uw oor te luisteren komt leggen, de
ogen de kost komt geven, want na aswoensdag is het vast en zeker vasten.en zitten we er niet mee in onze maag wanner we het
vrolijk sober gaan doen…
Pastoor Th. v. Galen

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

Schildersbedrijf Henk van Horck
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prins Jop en prinses Francis
Wij kijken met trots terug op een geweldig carnavalsseizoen.
Het carnavalsseizoen waarin wij uitgeroepen werden als Prins
en Prinses van Lemiesch.
Wij weten nog goed hoe deze tijd begon. Anderhalf jaar voor de
proclamatie werd ons de vraag gesteld of wij prins en prinses
wilde worden van Lemiesch. Op deze vraag konden wij direct
antwoord geven. Daarmee begon ook een spannende tijd. Een
tijd van dromen, plannen en geheim houden. Een tijd die wij
nooit meer zullen vergeten. Alles moest in het geheim gebeuren en dat zorgden nogal voor wat zenuwen.
Dan komt er een tijd van wachten en rustig blijven. Alles is klaar
en het aftellen begint. Maar in die tijd kwamen vaak de vragen
wanneer wij prins en prinses zouden worden.
De dag van de proclamatie was nog het zwaarst. Dit was een
dag vol gepland met bezoekjes aan familie en vrienden met het
geweldige nieuws dat wij die avond werden uitgeroepen tot
prins en prinses van Lemiesch. De dag die maar niet voorbij leek
te gaan tot op het moment dat we op de bühne stonden. Het
moment dat we achter het koﬀer van Miljoenenjacht stonden,
was het begin van een heleboel geweldige carnavalsdagen.
Vanaf dat moment hebben wij genoten van alle momenten die
die wij samen met jullie hebben beleeft.

Wij vonden het super om zo veel leuke reacties te mogen ontvangen. We hebben dan ook genoten van al die momenten
dat wij samen met jullie hebben ‘geknald’, ‘gesneurd’ en ‘spass’
hebben gemaakt!
Wij denken terug aan al die zittingen, recepties en andere
carnavalsavonden, waar wij onze mede heersers troﬀen. Extra
genoten wij van de carnavalsdagen in ons eigen dorp Lemiesch.
Een druk bezochte receptie, een gezellige auw wieverbal en de
bejaardezitting. Een bezoek van de blauwsjuut aan de gemeente Vaals als aftrap van de carnaval in de gemeente. Samen
met jullie hebben wij genoten van ‘Freeway’, de jeugddisco,
de springmiddag en natuurlijk niet te vergeten de optocht in
Lemiers.
Wij sluiten nu dan ook af met een woord van dank aan alle
leden van Cv. De Grensschiebere, alle mede heersers en hun
elvenraden, onze familie en vrienden en iedereen die er samen
met ons een geweldige carnaval van heeft gemaakt!
Lemiesch alaaf
Prins Jop en prinses Francis
Alaaf Lemiesch alaaf

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 - BRAEZ - Red Temple
Angels - Nikkie Plessen - Stroke - Zusss - Guess - MET in Jeans - 10 Feet
Ya Ya - Zag - Karma - Maison Scotch - Summum - Expresso - VILA
Heren
ONLY & SONS - Pall Mall - Cast Iron - Muchachomalo underwear

Down Town Kerkrade

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

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
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E
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A
U
R
T
I
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R
F
DELNOYE

Maastrichterlaan 164 Vaals
Tel. 043-3080209
www.frituredelnoye.nl

Ontwerp en Vervaardigen van unieke grafmonumenten

Grafmonumenten
Keukenbladen
Raam- en Deurdorpels
Granieten vloeren
Traptreden & stootborden
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V
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S
E
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I
T
R
S
P
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S
L
E
IN
ORIJ

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

Auw
Wieverbal
Zaterdag 03.02.2018
Avaank 21.11 oer; Maskers aaf: 23.11 oer, Café/Zaal Oud Lemiers
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Ee woad van ‘t Kengercomité
2018 was het helaas voor ‘der Kengerkarneval van Lemieësj’
weer een jaar zonder prins of prinses. Ook het eerste jaar dat
een nieuwe groep van carnavalisten ’t Kengercomité vorm
moesten geven, na het vertrek van onze oudgedienden, die
jarenlang dit werk op hun genomen hadden (waarvoor nog
steeds veel dank). Met goede moed zijn we echter ook dit jaar
weer doorgegaan met de ingeslagen weg. Ondanks dat er
geen kinderprins(es) is, is er wel genoeg animo van de jonge
jeugd en daar doen we het natuurlijk voor.
Op zaterdag 21 januari was er weer onze Kengerzietsoeng, wat
weer uitliep op een super gezellige middag met de kinderen
uit Lemiers, Vaals en Vijlen. Met optredens van de dansmariesches en dansgroepen van Vaals en Vijlen en de kinderelveraad
van Vaals was het programma goed gevuld. De afsluiting was
het na het afscheid van ‘De Prommibröör’ een ﬂinke kluif voor
‘Sven ohne Girls’. En Sven deed dit geweldig, er wordt gedanst,
gesjunkeld en we gingen in de polonaise. Met Sven hebben
we een waardige opvolger als afsluiter te pakken.

Grensschiebere gespeeld. Maar ook wat nieuwe spellen
stonden op het programma. Na de spelletjes hadden we nog
tijd voor minidisco en konden de jonge carnavalisten nog uren
door springen en dansen.
Dit alles was natuurlijk niet mogelijk zonder de inzet van
het kengercomité. Met goede moed kunnen we weer verder
bouwen aan de kengerkarneval, want de inzet van de jonge
mensen in ons comité was geweldig.
Verder nog een woord van dank aan iedereen die ons jaarlijks
steunt met de Club van 11 en het opsparen van lege ﬂessen
voor onze ﬂessenactie. Met jullie hulp kunnen we elk jaar zorgen voor een leuke invulling van onze activiteiten en wellicht
nog eens hopen op een nieuwe prins of prinses.
Aan alle papa’s en mama’s dan ook de vraag, indien jullie zoon
of dochter plezier heeft in het vieren van carnaval en graag
een keer in het middelpunt wil staan met de carnaval, wellicht
schuilt er dan wel een nieuwe prins of prinses in hem of haar.
Ik kan uit eigen ervaring zeggen, dat het een van de leukste
dingen is, die je als kind (en trouwens ook als volwassenen)
kunt meemaken. Neem gerust contact op met onze president
Ton, met mij of met één van de andere leden van het kengercomité om hier eens rustig over te praten.

Carnavalsmaandag werd er natuurlijk ook weer de kengersjpringmiddig georganiseerd. Onder leiding van et Josien
en et Lizanne, aangevuld met Sharon, begonnen de kleine
carnavalisten met de spelletjes. De stoelendans, het inrollen
met wc-papier, alle traditionele spelletjes werden met kleinste
Namens ’t Kengercomité, sjun fèsdaag en bis de kommende karnevalsdaag,
John Bulles, veurzitter.
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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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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

. 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 2018
C.V. DE GRENSSCHIEBERE LEMIESCH

PRINSENPROCLAMATIE
Zaterdag 13.01.2018, 20.11 uur

C.V. DE GRENSSCHIEBERE LEMIESCH

KINDERZITTING
Zondag 21.01.2018, 14.11 uur

Et laade i: C.V. de Grensschiebere
Prins Jop en Prinses Francis
en der neuje Prins en Hofnar.

PRINSENRECEPTIE met DJ Nico
Vrijdag 02.02.2018, 19.11 uur

AUW WIEVERBAL
Zaterdag 03.02.2018, 21.11 uur

KINDEROPTOCHT IN VAALS
Carnavalszaterdag 10.02.2018, 14.11 uur

CARNAVALSPARTY
met COVERBAND FREEWAY en DJ NICO
Carnavalszaterdag 10.02.2018, 20.11 uur

CARNAVALSDISCO
Carnavalszondag 11.02.2018
vanaf 14 jaar, 20.11 uur

GROTE OPTOCHT IN VAALS
Carnavalsmaandag 12.02.2018, 14.11 uur

Sven ohne Girl’s

De Villa Dancers

Kindermiddag in Lemiers
Carnavalsmaandag 12.02.2018, 17.45 uur

Grote Optocht met
aansluitend Prinsenbal
Los Cannonos

Herringbiessere boches

De Ulk

Marlon Kicken

Carnavalsdinsdag 13.02.2018, 15.11 uur

ASWOENSDAG

Zaterdag 13.01.2018 - 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

14.02.2018
H. MIS, 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

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
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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
18
Zondag fé2/Z1aa.l0Oud1Le.2mie0rs;
r, Ca
vanaf 14.11 uu
ezig.
. Kinderbar aanw
ve
ga
ije
vr
Entree
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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.

Voor een goede keuze:
“De Witte Bazar”

Enterprise Information Management
de kern van ons bestaansrecht
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!

www.bct.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

Schildersbedrijf Paul & Markus May
M:+491786170588 • T: +49241706080

www.may-malermeister.de

Fr

e
e e
n

DJ

wa

Nic

o

y

C.V.
C.
V. De Grensschiebere

Carnavals
Party
Live Muziek
met Coverband

Freeway
Carnavalszaterdag

10.02.2018
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

I www.foto-kaldenbach.nl

Slijterij en Drankenhandel

Gouders
KOPERSTRAAT 13 – VAALS – TEL. 043-3062333

Pierre Bosch
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Carnavalszondag

11.02.2018
Lemiers
Wij verkopen kaartjes alleen in de voorverkoop! Koop jouw
kaartje voor de carnavalsdisco bij de volgende verkooppunten:
• Cafe Oud Lemiers, Rijksweg 20 Lemiers
• Drankenhandel Gouders, Koperstraat 13, Vaals
• Vanaf 10 kaartjes via mail:
jeugddiscogrensschiebere@gmail.com
Einde voorverkoop op vrijdag, 09.02.2018.

Voor meer informatie volg jeugddiscogrensschiebere
op facebook!

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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49e Bejaardenzitting
op woensdag 07.02.2018
in Café/Zaal Oud Lemiers
aanvang 19.30 uur

Simpelveld

TENNIS WANDEL TEAMSPORT

Het wordt als van ouds SUPER GEZELLIG !

Voor al uw belastingaangiften en
administratieve zaken,
zowel zakelijk en particulier.
Voor een vrijblijvend oriënteringsgesprek:
Klaasvelderweg 23 - 6295 AG LEMIERS
043 - 880 22 62 / 06 31 55 59 42
info@sh-administratie-advies.nl
www.sh-administratie-advies.nl

,

Starterspakket:
BetterBelly voor:
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Euro 49,-

