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Ee woad van d’r President
Elk jaar heeft weer zijn aparte momenten. Want ons Prinsesse-eten in oktober pas, tsja dát
haant vuur och nog nit mit jemaat. En dan zak je óók nog beij hun door de vloer. Letterlijk ja.
Dzju nog Marc, an die arbeit, maar het eten was top, ha ha. Het was een fantastisch jaar met
Prinses Joyce en haar hofnar Birgit. Ja, die dames haant er werm ee klasse sezong va jemaat.
Zonder poespas, niet moeilijk doen, gewoon amuseren, mit de verein op sjtap. En je komt weer
eens op plekken waar wij als verein ook nog nooit geweest waren. Zoals Parc Imstenrade, waar
we ons gezicht hebben laten zien, op het werk van onze Prinses. Mooi, kijken hoe het dáár gaat. Kom je op die manier ook nog eens
wat andere verenigingen tegen die je anders ook nooit tegenkomt. Héél gezellig allemaal. Maar ook een jaar waar ik zie en merk
dat onze carnaval langzaam veranderd. Elk jaar valt zo links en rechts wel weer wat op. Niet dat veranderingen verkeerd hoeven te
zijn, want de tijd staat natuurlijk niet stil. En de vroegere jeugd, wordt langzaam volwassen. En die volwassen jeugd hebben door
het jaar heen ook “hun feestjes” te vieren, waar ze óók naar uitgekeken hebben. En dat was vroeger écht niet: effe een dagje op en
neer met vrienden naar de Ziggo-Dome in Amsterdam voor een (hopelijk) prachtig concert. Gelukkig dat onze carnaval nú nog wel
op hun lijstje staat, want de oktoberfesten schieten letterlijk als paddestoelen uit de grond. Is dat verkeerd? Natuurlijk niet, wie zijn
wij om dáár over te oordelen. Maar de “oude garde” en daar hoor ik zo langzamerhand ook al bij, is anders gewend. In kostuum,
je opwachting maken, je zegje doen, en je amuseren met richtige carnavals-sjlajers. En of we de weg moeten inslaan zoewie de
Grensülle jedoa haant, durch alling va januaar bis esje-mitwoch in kostuum roonk tse loofe, en vanaaf da zonder Prins durch tse
joa, tsja de tsiet sjteet nit sjtil wa.. Mè, wea bin iech um dat tse zaage. Veuls tse oad, ha ha. We gaan gewoon op onze eigen weg
verder, met als doel de carnaval in ons dorpje levendig te houden, jet cultuur durch tse jeave, door voor groot en klein iets te organiseren tijdens die “drei, vier, vunnef döl daag” . En ook daar zijn we al het hele jaar voor op pad. Neem het organiseren van onze
Proclamatiezitting. Artiesten boeken gebeurt niet vanzelf. De bühne, de carnavalswagen, onze optocht in Lemiers zelf. En dat kost,
ondanks dat we veel zelf doen, moeite en geld. Waar wij elk jaar weer een beroep doen op alle gulle sponsors die ons, en uiteraard
het dorp Lemiers, een warm hart toedragen. Of dat nu via de Grote Club actie loten, een advertentie in ons sponsorboekje, of via de
Stjeunkaate waar wij als verein begin januari door het dorp gaan. Zonder Uw hulp gaat dat gewoon niet. Je zou je anders moeten
gaan afvragen: waar doen we het voor. De tsiet sjteet ja nit sjtil wa.. Maar gelukkig merken wij daar i Lemieësj nog nuuks van. En
de jemingde Vols met Burgemeester en Wethouders, sjteune oos ooch nog ummer. Want iech han huüre zaage dat d’r Burjemeester
van Loo nog effe bliet. Bis dat er inge neuje jeproklamiert is. De tsiet steat ooch doa nit sjtil. Ook wat nieuws hè.
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En als ik dit stukje schrijf, staan eerst andere feestdagen op het programma. Het
grote feest van Sinterklaas met zijn veeg-pieten.. Gelukkig geen regenboogpieten
meer. Tsja, de tsiet sjteet nit sjtil wa.. Maar zeker de Kerstdagen, gevolgd door Oud
op Nieuw, laten ons hartje sneller kloppen. Want wat zullen we nú onder de kerstboom vinden? We raken in een “kerstsfeer” met glühwein, en kerststol, voordat de
champagne gaat knallen op de 1ste januari. Het kan niet op. Maar dan, ja daarna
gaan we ons kostuum weer aandoen, en staat ons Carnavalsseizoen weer op het
programma. Met zaterdag de 12 januari ossere jroese zietsoeng, en zaterdag de
19de ook weer een kinderzitting. We blijven ook met de kids nog bij het oude, net
als vorig jaar. Maar goed, samstaag de 12de de grote zitting als eerste, waar helaas voor Joyce en Birgit hun opvolgers klaar staan. Joa.. Wit duur ut nog? Hinger
de bühne, tse kleume in de kou. Met de nodige Jägermeister bij de hand, veur de
nerve wa, tse waade bis dat ut jroese moment doa is.. Komt d’r allemoal kieke?
Sjun Festdaag, en ing jezoonk 2019.

Anton Schenk,
President C.V. de Grensschiebere Lemiesch
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Die kater was niet voor de poes.

Begrafenisonderneming

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

UW ADRES IN VAALS
Grensstraat 22-24
6291 GA Vaals

Er was eens….zo gaan sprookjes van start. Maar het volgende is geen sprookje. Een waar
gebeurd verhaal. Kan ervan getuigen omdat het mij op het lijf geschreven werd.
Onze klas kende een aantal gevorderde feestvierders. Zelf hoorde ik daar niet bij. Ik was niet
interessant genoeg of ik vond die activiteiten waar men vermaak in zag niet zo interessant. Op
zekere dag werd stevig beweerd op het schoolplein door een van de smaakmakers: ik word
altijd zat van 1 biertje. Meestal van het 13de glas…Het voorval speelde zich af bij een eindexamenfeest.
De locatie nodigde uit want ik was nog nimmer bij die klasgenoot thuis geweest en het huis bood ruimte aan velen. Om ‘uit’te gaan
moest je er voor zorgen dat je liep in wat ‘ in ‘ was. En dat was niet zo moeilijk toen. Nu zou men zeggen: ik was vooral tevreden met
wat ik nog niet heb. Onder het motto: keer je buik niet de rug toe werden we ontvangen. Men dronk her en der serieus slechts één
glas wijn, de rest was gewoon voor de lol. Ik sloot me aan bij de bierdrinkers. Waarom? Omdat ik er al vertrouwd mee was denkt u.
Helemaal niet. Maar we werden overspoeld met de wijsheden uit carnavalsliederen, in de trant van: En in de hemel is geen bier, en
daarom drinken wij het hier…Nu ik nog niet dacht om bij de hemel te willen aankloppen zonder die ervaring te hebben opgedaanje weet ja nooit wanneer je op appel geroepen wordt om voor de Eeuwige te verschijnen – sloot ik me aan bij de mensen die het vat
bij de horens pakten. Ik maakte de fout dat ik nipte. Het leek wel bier drinken met een rietje. Toen ik na langere tijd mijn eerste glas
leeg had vroeg men zich af hoe lang ik dit vol hield. Niet lang dus! Zou achteraf blijken. Want tot overmaat van ramp kwam op dat
moment van het geledigde glas uitgerekend díe gehaktbal voorbij welke door Toon Hermans niet meer was terug gezien. Hij zakte
wel via mijn spijsverteringsstelsel maar hij viel niet goed. Daardoor keek ik een klasgenote kennelijk een beetje vies aan. Waarop
zij reageerde met: Het is niet erg als je me niet mag hoor! Niet iedereen heeft een goede smaak. Toen ik die opmerking geproefd
had, werd geroepen: willen alle halve garen nog even plaats nemen op de barbecue. Niet wetend wat te doen, gaan of niet gaan,
werd ik uit de brand geholpen. Het motto werd bewaarheid: vrienden brengen vreugde in je leven, beste vrienden daarentegen
brengen bier mee. Meteen schoot het door me heen: doe iets geks, denk iets moois, zegt iets liefs , danheeft elke dag iets positiefs.
Dus zei ik tegen het meisje: weet je, moeilijk doen gaat de meeste mensen het makkelijkst af. Ik zag dat die wel aankwam. Zij stond
daar met een glaasje fanta. Waarop mijn positief denken weer iets produceerde maar nu als een vraag: als alcohol je tot alcohollist
maakt, denk jij zeker dat fanta jou fantastisch maakt! Toen ze niet reageerde gaf ik haar nog de opmerkingen: weet je, we krijgen
ons gesprek niet echt aan de praat. En hoewel ik niet muzikaal lijk, voel ik wel dat er iets bij je speelt. Maar daar geef ik beter geen
gehoor aan. Een dag later had ze me toch stevig te pakken, zo bleek. De waarheid loog er niet om. Mijn derde glas was die avond
tevens het laatste geworden. Ziek ging ik naar huis, nacht en hele ochtend ernstig ziek van de avond ervoor. Ze had fanta in mijn bier
gedaan. Wijn zou me van de kaart hebben gebracht, maar vier vilt-je dacht ik toen ik de kater overwoog. We waren erin geslaagd
om van veel geluidsoverlast een buurtfeest te maken…zo dacht ik nog. In een ideale wereld is het vandaag feest, en morgen ook.
Maar toen ik van het beroerd makend mixdrankje hoorde, werd mijn overtuiging geboren: echte winnaars zijn de verliezers die nooit
opgeven. Moraal van het verhaal: de echte spass zit niet in het glas…. 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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Ee woad van Prinses Joyce
Beste carnavalisten,
2 jaar geleden begon mijn avontuur. Tijdens de carnaval ben
ik naar onze president gestapt en heb aangegeven dat het tijd
word dat ik eens boven op die bühne kom te staan. Al jaren
wist ik, dat ik eens prinses van de Grensschiebere wilde worden.
De eerste stap was gezet. Heel voorzichtig heb ik Birgit op de
hoogte gesteld en toen zij na een tijdje eindelijk ja zei, konden
we gaan bedenken hoe wij het wilden aanpakken.
In de auto zat ik dan vaak te glunderen en dacht aan een droom
die zou uitkomen.
Marc en mijn ouders hebben mij vanaf het begin af aan gesteund.
Vooral mijn vader was een grote steunpilaar. 35 jaar geleden
stonden wij immers ook samen op de bühne, pap als president
en ik als dansmarietje.
De tijd voor de proclamatie kwam er aan. Tijd voor het maken
van de foto’s. Voor het eerst stonden wij naast elkaar in onze
prachtige kostuums. Geweldig om dat te zien.
Na de feestdagen werd ik toch een beetje nerveus, maar op de
zitting van 2018 was ik de rust zelf. Eenmaal achter de bühne,
samen met Birgit en mijn moeder, was ik er klaar voor. De

zenuwen waren weg. Eindelijk ging het gebeuren. Tijdens de
proclamatie stonden wij in een raket, te knijpen in elkaars hand.
Toen kwam de verlossende zin, Hierbij proclameren wij Prinses
Joyce en hofnar Birgit.
Daar stonden we dan. En wat een applaus dat we kregen.
Overal zag ik vrienden en familie staan die voor ons gekomen
waren. De droom was werkelijkheid geworden.
Vanaf dag 1, hebben wij genoten van iedere seconde. Alleen
maar plezier gemaakt en is alles vlekkeloos verlopen.
Rondom ons dorp werden ook hooglustigheden geproclameerd, waar we met veel plezier mee gevierd hebben. Prins
Frederic 1e met zijn hofnar Angelo. Prinses Natascha met hofdame Jessica. Prins Maurice met prinses Sandra en hofnar Siem.
Altijd een feestje wanneer wij samen waren.
Iedere dag dat wij onderweg waren als Prinses en hofnar, hebben we genoten. Wanneer wij ons liedje zongen, werd er volmondig mee gezongen.
Ik kan zelf niet zeggen wat ik nu het allermooiste vond om mee
te maken, want ik vond alles geweldig.
Maar het meest gelachen hebben we dan toch wel in de kerk.
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Tijdens de carnavalsmis kwamen onze mannen als misdienaars
achter de pastoor aan. Met veel moeite konden we stoppen met
lachen, hier wisten we immers niets van.
Geweldig dat dit mocht, Marc was immers als kind ook misdienaar geweest.

pen. Alle gastvereningen en artiesten die met ons gevierd hebben, onze mannen en kinderen die steeds weer aan onze zijde
stonden, en mijn hofnar Birgit. Zonder haar was het niet gelukt!

Het meest ontroerd was ik iedere keer weer wanneer ik familie
en vrienden (vooral onze vrienden uit Vaals, die er steeds bij
waren) zag die met ons mee gevierd hebben. Bij deze, bedankt
dat jullie er waren! Zonder jullie was het nooit zo mooi geweest.

En dan onze vereniging.
Wat ben ik trots geworden op CV de Grensschiebere. Wat een
mooie vereniging. Altijd stonden ze voor ons klaar. Geen vraag
was te gek.
Daarom heb ik besloten om mij ook weer toe te voegen als
elveraadslid. Bij deze familie wil ik blijven! Bedankt mannen
en vrouwen, voor iedere minuut dat jullie naast en achter ons
stonden.
En dan natuurlijk een groot woord van dank aan onze President
Anton. Hij zorgde steeds weer dat ik veilig op de plaats van
bestemming en ook weer veilig thuis kwam. Die eigen taxi ga
ik nog missen ben ik bang. Maar ik kon ook altijd bellen wanneer ik weer eens iets vergeten was of een vraag had. Bedankt
Anton.

Natuurlijk waren er meerdere mensen die deze carnaval voor
ons onvergetelijk hebben gemaakt.
Alle mensen, groot en klein, van Lemiers en omgeving die de
weg naar Café Zenden hebben gevonden. Astrid en Michel die
hun zaal beschikbaar hebben gesteld en een lekker pilsje tap-

Nog even en dan is alles weer voorbij, de nieuwe hooglustigheden staan te popelen om geproclameerd te worden. Vanaf deze
plek wens ik jullie onwijs veel plezier, en geniet!! Van iedere
seconde.
Wij hebben genoten, en een mijn droom is uitgekomen.

De grootste uitdaging was bovenop de carnavalswagen tijdens
de optocht. Kom daar maar eens op, met een grote jurk en een
hoepel. Maar het is gelukt, met hulp van de elveraadsleden.
Het meest trots was ik toen wij samen met Wir sind Spitze op
de bühne in Vaals ons liedje hebben gezongen. Achteraf zong ik
een beetje vals, maar dat mocht de pret niet drukken.

Rest mij nog om af te sluiten met een donnerend 3 kreftig, Lemiesj Alaaf!
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Ee woad Van onze Hofnar Birgit
Op de vraag of ik in 2018 hofnar wilde worden bij CV de Grensschiebere was mijn antwoord: “ik, nee, ik ben immers al 19 jaar
weg uit Lemiers”. Naarmate de deadline van Joyce dichterbij
kwam raakte ik aan het twijfelen. Na een nachtje slapen heb ik
Joyce gebeld met de mededeling: “ik doe het”. De andere kant
van de lijn slaakte een zucht van verlichting.
Spijt van deze beslissing? Geen moment. Alle momenten tussen het maken van mijn narrenpak en Aswoensdag zijn een
grote herinnering die ik blijvend zal koesteren. Zoals het aftellen naar het carnavalsseizoen 2018, de proclamatie(ik durfde
eerst niet achter de raket uit te komen), de vele reacties op onze
uitverkiezing, onze receptie (dank voor alle kado’s, kaarten en
gelukwensen), de bezoeken aan diverse carnavalsverenigingen
in het Heuvelland, ons eigen Auw Wieverbal (klein maar o zo
gezellig, het mooiste auw wief kwam zelfs uit Roermond), de
kindermiddag, de ontvangst door de Blauwe Schuit, een hilarische carnavalsmis, het uitmuntende concert van Freeway en
Palaver op carnavalszaterdag in onze narrentempel, de optochten en als afsluiting ons prinsessebal. Niet alles is op te sommen
anders wordt deze feestgids te dik.

Ik wil dan ook een woord van dank uitspreken aan: CV de
Grensschiebere, zowel de Raad van Elf als de stille krachten op
de achtergrond voor hun steun en enthousiasme (dank voor
de vele foto’s), alle inwoners van Lemiers voor hun blijk van
waardering, Michel en Astrid van café Oud Lemiers, de caranavalsverenigingen in de gemeente Vaals, in het bijzonder prins
Frederic, hofnar Angelo en CV de Raenpiete met prinses Natascha en hofdame Jessica, vrienden, bekenden en tenslotte
Anton Schenk, onze president voor het vakkundig vervoer.
Het was een puzzel die in elkaar viel. Bijzonder trots ben ik op
onze gezinnen die altijd voor ons klaar stonden en op hun eigen ludieke manier hun steentje hebben bijgedragen aan dit
geweldige avontuur.
Tot slot nu onze regeerperiode bijna ten einde is: carnaval 2018
voelde aan als een warm bad. Een herinnering voor het leven
die ik voor geen goud had willen missen, mogelijk gemaakt
door prinses Joyce (bedank voor alles) en een fantastische vereniging.
Ik wens onze opvolgers hetzelfde warme carnavalsgevoel toe
als wij hebben mogen ervaren.
Birgit Frijns
Lemiers, 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 - VILA - Angels
Zusss - YaYa Summum - Aaiko - Jane Lushka - Juffrouw Jansen
Studio Anneloes - Kyra en Ko - Red Temple ZAG - Karma
Heren
ONLY & SONS - Pall Mall - Cast Iron - Muchachomalo underwear- Garage

Down Town Kerkrade

Orlandopassage 4 045-535 45 11
Dames
Vero Moda - Only - Pieces - Object - Vila - Angels - Guess
Zusss - Ya Ya - Jane Lushkia - Studio Anneloes - Karma

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
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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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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 23.02.2019
Avaank 21.11 oer; Maskers aaf: 23.11 oer, Café/Zaal Oud Lemiers
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Ee woad van ‘t Kengercomité
D’r Karneval i Lemiësj, elk jaar is het weer een feest. Afgelopen
jaar was dat zeker weer het geval. De Grensschiebere hadden
weer een geweldige prinses en hofnar kunnen vinden. Jammer
genoeg moesten de kling Grensschiebere weer een jaartje zonder prins of prinses de carnaval door. Maar… dat mocht toch
de pret niet drukken. Ook afgelopen jaar hebben we weer een
aantal hele leuke dagen voor de kinderen van Lemiers georganiseerd.
Dat begon natuurlijk op zondag 21 januari met onze Kengerzietsoeng. De zaal was ook dit jaar weer goed gevuld met
kinderen uit Lemiers, Vaals en Vijlen. Met hulp van de dansgroepen uit Vijlen, Dance2BMe en de Villa dancers, als ook de
dansmariesches uit Vijlen en Vaals en zeker niet te vergeten de
jongens van der kengerelveroad va Vols was er weer een leuk
programma in elkaar gezet. Ook de aanwezigheid van alle klinge en groesehoechlustigheden uit onze gemeente zorgde voor
flink wat plezier bij de verschillende spelletjes en liedjes. De
afsluiting was ook dit jaar weer voor ‘Sven ohne Girls’. Er werd
weer gedanst en gesjunkeld. Ook de polonaise mocht natuurlijk
niet ontbreken.
Traditiegetrouw hielden we op Carnavalsmaandag weer de
kengersjpringmiddig. Na de grote optocht in Vaals konden de
aanwezige kinderen weer springen, dansen en natuurlijk ook
spelletjes spelen. De stoelendans, het inrollen met wc-papier,
Ren je rot, alle bekende spelletjes stonden weer op het programma. Na de spelletjes was er dan nog een echte minidisco

en konden de jonge carnavalisten nog uren door springen en
dansen.
Dit alles was natuurlijk niet mogelijk zonder de inzet van het
kengercommittee. Met goede moed kunnen we weer verder
bouwen aan de kengerkarneval, want de inzet van de mensen
in het kengercomité was geweldig. Verder ook een woord van
dank aan het Damescomité van de Grensschiebere, die ons elk
jaar voorzien van wat lekkers te eten. De opbrengst hiervan
komt namelijk ten goede aan de kling Grensschiebere.
Ook de mensen die ons steunen in de Club van 11 en het opsparen van lege flessen voor onze flessenactie komt een hele dikke
dank je wel toe. Met jullie hulp kunnen we elk jaar zorgen voor
een leuke invulling van onze activiteiten.
En tenslotte toch weer de vraag aan alle papa’s en mama’s van
Lemiers met kinderen in groep 6, 7 of 8… Indien jullie zoon of
dochter plezier heeft in het vieren van carnaval, wellicht schuilt
er dan wel een nieuwe prins of prinses in hem of haar. Het is een
ervaring die je je leven lang niet zult vergeten, iets wat ik ieder
kind zou willen toewensen. 30 jaar geleden mocht ik hofnar zijn
en 4 jaar later kengerprins. Dit zijn mooie momenten waar ik
nog graag aan terugdenk.
Zou het iets kunnen zijn voor jullie zoon of dochter, laat het dan
onze president of mij weten en we praten er graag een keer met
jullie over.
.

Namens ’t Kengercomité tot de kommende karnevalsdaag, 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

62 jaar - 2019 — C.V. DE GRENSSCHIEBERE - LEMIESCH — 20

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
Küpperstraße 2-4
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

PROGRAMMA 2019
C.V. DE GRENSSCHIEBERE LEMIESCH

PRINSENPROCLAMATIE
Zaterdag 12.01.2019, 20.11 uur

KINDERZITTING
Zondag 19.01.2019,, 14.11 uur

PRINSENRECEPTIE met DJ Nico
Vrijdag 08.02.2019, 19.11 uur

AUW WIEVERBAL
Zaterdag 23.02.2019, 21.11 uur

Et laade i: C.V. de Grensschiebere
Prinses Joyce en Hofnar Birgit
en der neuje Prins en Hofnar.

Prinsen
proclamatie

KINDEROPTOCHT IN VAALS
Carnavalszaterdag 02.03.2019, 14.11 uur

CARNAVALSPARTY
met COVERBAND FREEWAY EN PALAVER
en DJ NICO
Carnavalszaterdag 02.03.2019, 20.11 uur

C.V. DE GRENSSCHIEBERE LEMIESCH

CARNAVALSDISCO
Carnavalszondag 03.03.2019
vanaf 14 jaar, 20.11 uur

GROTE OPTOCHT IN VAALS
Carnavalsmaandag 04.03.2019, 14.11 uur
Dans- en Showgroep
“Starlights” Gulpen,

Sven ohne Girl’s

Kindermiddag in Lemiers
Carnavalsmaandag 04.03.2019, 17.45 uur

Grote Optocht met
aansluitend Prinsenbal
Buut: Hub Schwanen

Reënboagkloeb Haander

Villa Dancers

Kölsch Platt

Carnavalsdinsdag 05.03.2019, 15.11 uur

ASWOENSDAG

Zaterdag 12.01.2019 - 20.11 uur
IN Café/ZAAL OUD LEMIERS
www.de-grensschiebere.nl

06.03.2019
Voorverkoop:
Café Oud Lemiers
Avondkassa aanwezig.
Zaal open vanaf 19.00 uur.
Entree: € 8,00
Jeugdigen t/m 14 jaar: € 4,00

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
Mamelis 6, 6295NB te Lemiers
Tel: 043-3061356
E-Mail: info@hoteldrielanden.nl
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Entree vrije gave
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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
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!
Openingstijden:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:
Zaterdag:

9.00-20.00 uur
9.00-17.00 uur
9.00-17.00 uur
8.00-13.00 uur

Heren’s morgens zonder afspraak.

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
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y&

Nic
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l
C.V.
C.
V. De Grensschiebere av

Carnavals
Party
Live Muziek
met Coverband

Freeway
& Palaver
Carnavalszaterdag

02.03.2019
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

er

Slijterij en Drankenhandel

Gouders

I www.foto-kaldenbach.nl

Pierre Bosch

KOPERSTRAAT 13 – VAALS – TEL. 043-3062333

C.V. De Grensschiebere

CARNAVALS

DISCO
ponsored by
sp
w.
ww
www.

.nl

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

Carnavalszondag

03.03.2019
Lemiers

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, 01.03.2019

Café/Zaal Oud Lemiers
Aanvang 20.11 uur ... Einde 01.11 uur
Toegang vanaf 14 jaar (identiteitskaart verplicht)
Entree € 7,00 (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

Maastrichterlaan 23
6291 GC Vaals

49e Bejaardenzitting
op woensdag 27.02.2019 in Café/Zaal Oud Lemiers
aanvang 19.30 uur
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Simpelveld

Het wordt als van ouds SUPER GEZELLIG !

TENNIS WANDEL TEAMSPORT

efl
Altijd es gratis pro

es mogelijk!

Ee woad Van van de vader van de prinses
Jeer wil iech mit uuch nog ens tseruk kieke oop der aafjelofe
Carnavalsezong. Mit de Prinses Joyce et ieschte en hofnar et Birgit how der Carnavalsverein “de Grensschiebere” vol in de roes
jeschoässe. Dat woar al tse merreke in der veurtsezong en doa
woad mit der Vastelovvend nog enge ovve droop jedoä. Wea
oop der zamstaagovvend doa is jeweä, dea wees voävaan veur
schpreäche. In al die joare wat iech Carnaval vier, haan iech
miech zelde ezoe jot amuziert . Ooch der Carnavalsdisco is ongertusche ee vaan de topevenemente in der “zuidoost hoek” en
woar wie ummer jot bezoet. Der ooptsooch woar klasse, veur
haant noe eemoäl tse wennieg schtroässe in Lemiesch, dus
jroesser jeet nit. Doänoä woär et nog lang jemuutliech, en et
schtrömet nog manch tröantje wie der Carnaval deurch ozzere

President, der Ton, woad aafjeschloässe.
Wat vool miech dis joar oop? Jans Zuid Limburg koent der Carnavalsschlager vaan Lemiesch. Onger angere deurch de “nutte
zukke” haant zier veuäl jong luuj in Lemiesch Carnaval jeviert.
Is jenge hantier jeweä. Et woäd beej et Astrid en de Michel ee
lekker bier jetsapt. Woare zier veuäl luuj oes Vols, Ville en anger
plaatsche oop der Carnavals zamstaag in Lemiesch. Is der Carnavalsverein hendig jot bezig en woare et Joyce en et Birgit nit
kapot tse kriege.
Ungertusche schtunt de nuj Herschere vaan “de Grensschiebere”
in de schtartblök, en ooch döhn wunsch veur enge woenderbare tsezong tsow.

Mit ee donnerend dreejkräftieg Lemiesch Alaaf, jruss allenuj, d´r Jan

