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Ee woad van d’r President
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Ut joar 2019 is werm jedoa. En da kieke de luuj tseruk in ut aafjeloofe joar , wat allemoal passiert is. Nou: ich bin zèsig woade i november. 6 kruutskes, en ik kijk graag altijd
vooruit, zeker in mijn beroep.. Zo wil dat 7de kruisje ook nog graag. Es God bleef. Maar
terugkijkend op ons carnavalsseizoen 2019 moet ik wederom zeggen: Ut woar klasse.
Mit prinses Katarina en Hofnar Chantal han iech werm ing sjun tsiet jehad. En je komt
familieleden van hun tegen waar ik van denk: wie zits dát noë inee? Oes Jullepe, auw
vrung. Oes Viele, tante huppeldepup enz. Sjiek is miech dat, zou Fabrizio zaage. Hij zou stoppen met optreden vanaf dit
jaar. En hoelang gaat een President met 6 kruisjes nog mee? Men is zo oud wie men ziech veult wa.. Vuur zulle zië.. Wat
waal sjtopt is ozzere Carnavalsdisco voor de jeugd. Een tiental jaren geleden zij we eens begonnen met “iets” voor de jeugd
van Lemiers te organiseren. Met legitimatie, dus 14 jaar moest je toch zijn. En het bleef niet lang voor de jeugd van Lemiers alleen. Hele leuke, gezellige en drukke avonden gehad. Maar toen kwam de Lempkesoptochten in schwung, en dat
hebben we de laatste 2 jaar tóch gemerkt. Helaas zijn we ingehaald durch de tsiet. Ins kieke wat oos nog i valt veur dea
carnavals-zoondagovvend. Of ozzere Grensschiebere-jeugd ziech nog jet los i valle besser jezaat. De oude garde met 6
kruisjes achter zijn naam, loopt wel mee, ha ha. Dus we zijn nu toch weer vooruit aan het kijken, en zo hoort het ook. Niks
blijft zoals het was, de wereld evalueert verder, en stilstaan is achteruitgang heb ik wel eens horen zeggen. Maar toch...
Een ouderwetse proclamatiezitting is toch ing van de sjunste dingen om mit tse maache. Veur de neuje hoëglustigheden
zoewiezoe, maar es verein ummer leuk om een thema te bedenken, oefenen, uitproberen, en tenslotte op de bühne te
brengen. En dat mag, wat mij betreft, nog wel jaren zo doorgaan. Een traditie die je door moet geven, althans zo kijk ik er
tegenaan. Een cultuurerfgoed die niet verloren mag gaan. Een Oktoberfest is tóch wat anders dan Carnaval hè. Al begint
het er langzamerhand wél op te lijken. Vuur deunt es verein oos best, zulle vuur mè zaage wa. En daar hoort vanzelfsprekend een beetje sponsoring bij, want zonder budget kom je niet ver meer als je iets organiseren wil. Daarom steeds
opnieuw onze dank naar alle lieve mensen, bedrijven, en de gemeente die ons ondersteunen in deze. Of we nu met de
Grote Club loten langs de deur komen, óf in d’r Januaar mit de Sjteunkaate, ons Carnavalsboekje met alle advertenties,
wij lopen en gaan ervoor en kloppen (gelukkig) niet voor niks op Uw deuren. En bis noe tsouw klapt dat nog ummer
i Lemiesch. Lemieësj? Vuur schrieve oos es Grensschiebere ummer es Lemiesch, dus dat blief iech ooch mè doa, traditie wa.. En willen we weten wie
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Die kater was niet voor de poes.
Ton kocht een 2de hands auto. Vol trots rijdt hij ermee naar vriend Willy. Deze vindt hem
heel mooi. Maar slim als Willy is vraagt hij meteen waarom er geen ruitenwissers op zitten.
Ton : “Slim van me toch? Nu kan de politie er geen bon ondersteken”.
Iedereen kent dat: tegenslagen, problemen, gezeur en moeilijkheden. Het werk vlot niet,
het weer zit tegen, de buurvrouw maakt lawaai, de kinderen zijn enorm eigenwijs en je
partner heeft alweer de vaatwasser niet ingeruimd, de hamer mist zijn doel en raakt je
duim. Dit soort dingen kunnen ons soms behoorlijk uit ons humeur brengen, om niet
te zeggen dat we ons flink erover kunnen opwinden. Niets menselijks is ons vreemd. We zijn teleurgesteld over wat er is
gebeurd, we ergeren ons aan de huidige omstandigheden. Of: we maken ons zorgen over de toekomst. Soms raken we
verwikkeld in een strijd om het gelijk, waarbij we zelf wel snappen dat we daar niet als winnaar uit zullen komen. Maar is die
opwinding wel altijd zo nodig? Je kunt het beter wat relativeren.
Relativeren betekent eigenlijk een andere manier van kijken. Vanuit mijn geloof gezien: meer van boven af leren kijken, met
een blik die zowel kijkt naar het heden als naar wat komen gaat.. We hebben soms te maken met allerlei tegenstellingen,
maar als je er goed over nadenkt, blijkt het één niet zonder het ander te kunnen bestaan. Denkt u maar aan de zin : na regen
komt zonneschijn. Op die manier is alles relatief. Met relativeren maak je vergelijkingen: het had ook anders kunnen zijn en
niet alles is zo urgent als we soms denken. Als je daar bij stilstaat, verandert je leven. De omstandigheden en problemen zijn
er nog steeds, maar jij kunt daar nu anders mee omgaan. Jij doet niet meer zo moeilijk. Doordat ik de trein miste, kwam ik Juul
tegen die ik al in geen jaren had gezien. Het werd een topontmoeting! Goed dat ik de trein miste…

Begrafenisonderneming

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

UW ADRES IN VAALS
Grensstraat 22-24
6291 GA Vaals

Kunt u goed relativeren? Als iemand de kunst verstaat om te relativeren, zal hij / zij ontspannen in het leven staan. Door te
relativeren kun je het betrekkelijke van dingen gemakkelijk inzien. Je laat je niet uit het veld slaan door problemen, maar kunt
er eenvoudig wat afstand van nemen. Je zult ontdekken dat niet alles wat zorgelijk lijkt écht zo belangrijk is. Daar kun je dan
gerust je schouders over ophalen. Maar relativeren is geen onverschillige houding. Je hebt juist overal zin in en je spant je
maximaal in, maar als het niet lukt, maak je je daar ook niet zo druk om. Je accepteert dat je niet alles kunt veranderen en dat
het soms tegen zit. Maar de tegenvallende resultaten maken jou niet gek.
Ik kan genieten van een knappe buut. Met name dan wanneer deze bijdraagt aan een groot ontspanningsmoment. Er zijn
mensen die ‘ De Dolle Dagen ‘met zeer veel plezier doorbrengen. Met name ook doordat ze het zo doen dat ze nadien geen
kater er van over houden. Jammer dat men daarna dat relativerend vermogen mist. Daarom : leer DRIE D kijken. Zorg dat het
leven diepte krijgt en een gelovige kijk leert ook relativeren. Niet zo maar dat carnaval met de kerktraditie te maken heeft.
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 Katharina
‘’joa der Carnaval in Lemiesch, joa dat is ut aller
sjunste op de welt”
Ondertussen is het al twee jaar geleden dat een droom werkelijkheid is geworden en dat mijn hofnar Chantal en ik, tijdens
een lekkere cocktail, een appje van de president kregen. We
kregen de officiële ‘Go’ om tijdens Carnaval 2019 als prinses
en hofnar te mogen regeren. Na het grote nieuws werden de
prinsessen- en hofnarjurk ontworpen en het kroontje uit mijn
tijd als jeugdprinses werd tevoorschijn gehaald en passend gemaakt. Het avontuur kon nu echt gaan beginnen.
Het is dan ook niet gemakkelijk om een stukje te schrijven over
deze geweldige carnaval. Ik heb ongelofelijk veel mooie momenten mogen beleven. Het zijn er zoveel dat ik er een boek
over zou kunnen schrijven.
12 januari 2018 is een dag, welke voor altijd in mijn herinnering zal blijven. Ik stond als gewone gast in de zaal en volgde
het programma van de zitting. Op een bepaald moment ben ik
naar huis gegaan waar Chantal al op mij zat te wachten. Eenmaal thuis konden wij ons gaan klaar maken, haren opsteken,
opmaken, één of twee wijntjes drinken en vervolgens door
naar de geheime doorgang van het café. We hebben denk ik
wel één uur in de kou gestaan, ontzettend nerveus natuurlijk
en de nervositeit werd alleen maar erger toen we de bühne op
gingen. Daar stonden we dan achter het doek, de Elveraad had
een leuk en grappig optreden gegeven en ineens werd van elf
tot een afgeteld.
‘’En heij mit proclamiere vuur, veur ut joar 2019 prinses Katharina I en hofnar Chantal“. Iedereen in de zaal begon te applaudisseren en te juichen en vervolgens hebben wij ons liedje gezongen. Als ik eerlijk ben, kan ik mij dit stukje niet meer zo goed
herinneren, maar gelukkig hebben veel vrienden het gefilmd
en kon ik het achteraf nog eens terugkijken. Vanaf dit moment
was Carnaval 2019 voor ons echt begonnen.
We hebben veel optredens gehad en prinsessen, prinsen en
hofnarren van andere carnavalsverenigingen leren kennen.

Vooral de hooglustigheden van Vijlen en Vaals hebben we vaak
gezien en erg veel plezier mee gehad.
Een hoogtepunt voor mij, was het Auwieverbal in Lemiers. De
afgelopen jaren ben ik hier altijd gemaskerd naartoe gegaan,
maar deze keer had ik een andere rol. Het was erg grappig om
te zien, dat ik veel carnavalisten herkende aan hun dansstijl of
benen. Een geweldige avond waar veel vrienden, vriendinnen, lemiescherluuj en ook onbekenden aanwezig waren. Een
andere avond die net zo geweldig was, was onze receptie. We
hebben een traantje moeten wegpinken. Het was geweldig om
te zien hoeveel mensen naar Lemiers zijn gekomen om ons te
feliciteren.
Tijdens carnaval hebben wij ontzettend veel plezier gehad bij
de Auwieverdaag in Vaals. Ook hebben wij een onvergetelijke
zaterdagavond mogen beleven. Het was zo vol in de zaal! Freeway en Palaver hebben een super show ervan gemaakt met
als extraatje van Palaver ‘’leef Kathi“! Ik hoop dat het komende
carnavalsseizoen weer net zoveel carnavalisten naar deze geweldige zaterdagavond komen in cafe Oud-Lemiers.
Op maandag mochten we tijdens de grote optocht in Vaals bovenop de wagen staan in een zeer hoog kasteel. In de Bosstraat
was de toren van het kasteel zo hoog dat we moesten bukken
voor de takken van de bomen. Hierbij een groot dankjewel aan
mijn vader die de wagen veilig gereden heeft! Na de optocht
was in Lemiers de Sjpringmiddag. Veel ouders en kinderen waren aanwezig waar we een mooie avond mee hebben gehad.
Jammer genoeg eindigde de avond voor mij met koorts. Helaas
twee dagen te vroeg.
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Het mooiste moment was de optocht in Lemiers waar we weer
bovenin de toren van het kasteel stonden. De zon scheen volop
en de snoepjes en confetti vlogen door de lucht. In de zaal hebben wij er nog een goed feestje van gemaakt totdat mijn koorts
weer kwam opspelen. Maar ik weet zeker dat Chantal de laatste
uurtjes voor mij gefeest heeft.
Deze droom is werkelijkheid geworden en het was nog mooier,
leuker, gezelliger en grappiger dan ik verwacht had. We hebben

een geweldige Elveraad achter ons gehad! Een groot dankjewel
aan President Ton die veel op de achtergrond voor ons gedaan
heeft. Maar een speciale dank gaat uit naar mama, zij heeft zoveel voor Chantal en mij gedaan, unglaublich! Ook mijn familie,
mijn vriend, Chantals familie en onze vrienden hebben achter
ons gestaan en tot het einde meegefeest!
Ik wil iedereen via deze weg bedanken voor de geweldige carnavalsdagen.

Ee woad Van onze Hofnar Chantal
Leef Grensschiebere,
Toen mij gevraagd werd om een stukje te schrijven voor in het
jaarlijkse carnavalsboekje dacht ik: onmogelijk. Onmogelijk om
te beschrijven wat wij als prinses, en in mijn plaats als hofnar
allemaal meegemaakt hebben het afgelopen carnavalsseizoen,
maar toch ga ik het hier proberen.
Ongeveer 2 jaar geleden kregen Katharina en ik het fantastische
idee dat het heel leuk zou zijn, en een hele eer, om een keer de
carnavalsperiode als prinses en hofnar de carnaval in Lemiers
voor te gaan. En ik weet nog goed dat toen wij het bericht
kregen dat de vereniging vereerd zou zijn met ons als prinses
en hofnar, we gezellig aan een cocktail zaten en druk aan het
kletsen waren over wat als..
Wat als werd werkelijkheid en dromen werden plannen. Samen
gingen we voor onze kostuums. Na het maken van het ontwerp
ging ik bijna tweewekelijks naar de naaister om te passen en
aanpassingen te maken zodat het kostuum precies zou zijn zoals ik me dit voorgesteld had. En de kostuums waren, al zeg ik
het zelf, prachtig. In november waren de kostuums klaar voor
actie, net zoals wij, want wij konden nergens anders meer aan
denken. De eerste activiteit waarin we volledig aangekleed en
opgedoft naast elkaar stonden, was tijdens het maken van de
foto’s. Het was eerst gek om zo naast elkaar te staan, maar het
was een droom die werkelijkheid werd.
Dit was maar het begin. Ik heb te weinig plaats aan een bladzijde in dit boekje om alle mooie momenten van de carnavalsperiode te beschrijven.

Natuurlijk begon onze periode als prinses en hofnar
pas na de proclamatie.
Jeetje wat was ik nerveus,
ik had een excuus nodig
om in Lemiers te zijn en te
blijven. Het is namelijk zo
dat ik dansgroep de Magic Diamonds van JCV de
Gaarekiekerkes in Gulpen
al een aantal jaar train, en
laat het zo zijn dat de proclamatie in Gulpen altijd samen valt
met de proclamatie in Lemiers. Om een goede reden te hebben om naar Lemiers te komen, heeft de dansgroep deze avond
geopend met hun dans, ik was ontzettend trots maar nog meer
nerveus voor de rest van de avond. Na hun optreden ben ik stiekem weggeglipt om me bij Katharina thuis helemaal klaar te
maken. Haren opsteken, make-up op en kostuum aan. Samen
met Katharina maakte ik me klaar voor het meest spannende
moment tot op dat punt. Het was ontzettend gezellig en na
een paar stressvolle uren stonden we daar dan eindelijk. Op de
bühne, achter het doek te wachten tot de act van de elvenraad
klaar was. Ik hield het niet meer van de zenuwen maar toen
kwam toch de langverwachte aftelreeks 11, 10, o jee dit gaat
echt gebeuren, 9, 8, oke er is geen weg meer terug 7, 6, waarom
wilde we dit ook weer 5, 4, laatste nerveuze lach naar elkaar
3, 2, 1…. En hierbij proclamieren we Prinses Katharina I en
hofnar Chantal. Een beetje onbeholpen maar wel ontzettend
trots sprong ik samen met Katharina achter het doek vandaan
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en daar stonden we dan. Bijna een jaar na dato was onze droom
werkelijkheid. En ik had niet durven denken dat we zo een fantastisch seizoen tegenmoet zouden gaan.
De weekenden tot aan de carnaval waren gevuld met carnavalsactiviteiten. Samen met de andere hoog lustigheden van
verschillende carnavalsverenigingen in ons mooie Zuid Limburg hebben we de mooiste dagen meegemaakt. Recepties,
proclamaties, dameszittingen, kindermiddagen noem het
maar op.
De hoogtepunten die ik nooit zal vergeten zijn onze receptie,
het auw wieverbal in Lemiers en de carnavalsdagen van donderdag tot en met as woensdag. De overweldigende hoeveelheid mensen die ons zijn komen feliciteren op onze mooie
en gezellige receptie is ongelooflijk, vrienden, familie en zelfs
collega’s waren aanwezig. Het auw wieverbal in Lemiers, een
avond waar wij normaal altijd verkleed aanwezig waren, was
zo leuk om eens mee te maken van de andere kant, ongemaskerd. Ik ben hier niet zo goed in en kon bijna niemand herkennen maar dat mocht de pret niet drukken, het was een ontzettend gezellig avond.
De carnavalsdagen braken aan en op woensdagavond hadden
we de bejaardenzitting, ook dit was een heel gezellig avond
waarbij we met de hoogheden van Vaals en Vijlen genoten
hebben van leuke optredens en gezellige mensen. Donderdag,
auw wieverbal in Vaals, ik was hier nog nooit de hele dag aanwezig geweest maar wat heb ik een fantastische dag gehad.
Het samen ontbijten op het drielandenpunt, het oplaten van
het ‘ood wief’en het binnenhalen van de blauw sjuut. Wederom
onbeschrijfelijk wat voor een fantastische dag we hebben gehad. Op vrijdag hebben we ziekenbezoek gehad, een dag die ik
heel belangrijk vond, zo kon ik langs gaan bij de mensen die mij
en Katharina heel dierbaar zijn die helaas niet aanwezig konden

zijn op onze dolle dagen. De dagen daarna zijn als een sneltrein
voorbij gegaan, kinderoptocht Vaals, receptie Vijlen en de Freeway avond waren de activiteiten die we op zaterdag hadden.
Zondag de optocht in Simpelveld en daarna de disco avond in
Lemiers. Toen we daarna op maandagochtend ons klaar maakte voor de optocht in Vaals weet ik nog dat Katharina en ik aan
elkaar vroegen, hoe hoog zou de toren van de wagen eigenlijk
zijn? Nou ik kan je vertellen, heel hoog, maar wat een gevoel en
wat een ervaring. Samen stonden we, op een vierkante meter,
met zakken snoep om ons heen. Het was onbeschrijfelijk mooi!
De kindermiddag die daarop volgde in Café Oud Lemiers was
ontzettend gezellig. Door de mooie inzet van het kindercomité
is dit voor kinderen uit de omgeving een heel gezellig middag.
De laatste carnavalsdag brak aan, carnavalsdinsdag, optocht in
Lemiers. Wederom mochten we in de hoge toren klimmen, deze keer helaas met een zieke prinses maar dit mocht de pret niet
drukken. We hebben een prachtige optocht gehad, het zonnetje
scheen en het dorp stond vol met carnaval vierende mensen.
De aansluitende feestavond was ook weer ontzettend gezellig!
Ik wil dit verhaal dan ook graag afsluiten met een heel groot
dankjewel. Dankjewel aan mijn lieve familie voor alle steun
en hulp deze carnavalsperiode en het feit dat ze altijd voor me
klaar stonden om samen met ons te feesten! Dankjewel aan
familie Penders voor hun steun, hulp en aanwezigheid ondanks
te moeilijke tijd! Dankjewel aan de elvenraad die ons begeleidt
heeft tijdens de mooie activiteiten en met ons mee gevierd
heeft! Dankjewel aan mijn lieve collega’s die diensten voor me
opgevangen hebben zodat ik deze droom waar kon maken!
Dankjewel aan alle mooie en lieve mensen die samen met ons
carnaval gevierd hebben! En tot slot, dankjewel aan mijn allerbeste vriendin Prinses Katharina I voor deze prachtige ervaring
en het feit dat je deze samen met mij wilde delen!
E dreidonderend kreftig, Lemiesch ALAAF!

Prikt u de datum?
Dan regelen wij de rest!
Voor al uw montage en onderhoud
Binnen & buitenhuis van A tot Z…
Voor advies of een vrijbli
rijblijvende
vende offerte oop maat kunt u contact opnemen.

www.fegu.nl
g

info@fegu.
@ g nl

Tel: 06-41 047 459………

Demontage-werkzaamheden, Keukenopbouw,, Timmerwerk, Tuin
Tuinbouw, Verbouwingen, Rolluiken, Onderhoud,
Renovatie, Restauratie, Tegelwerkzaamheden, Schilderwerk,
childerwerk, Elektrowerkzaamheden,
E
Rioolwerkzaamheden

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 - Lui Jo
Heren
ONLY & SONS - Pall Mall - Cast Iron
Muchachomalo underwear- Garage

Sandwich Store
Vaals Maastrichterlaan 38 043-306 60 88
Maastricht Spilstraat 17 043-767 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
melk – slagroom Tevens
– boter – kaas – eieren
ZAND – GRIND – RODE MIJNSTEEN – TEELAARDE

OOK VOOR WARME MAALTIJDEN

A
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R
F
DELNOYE

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

’T
EUR
V
UM!
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S
P
TE KO
S
L
E
IN
ORIJ

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 15.02.2020
Avaank 21.11 oer; Maskers aaf: 23.11 oer, Café/Zaal Oud Lemiers
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Ee woad van ‘t Kengercomité
D’r Carneval i Lemieësj, jeddesjoar is et werm éé groes fess.
Ook in 2019 was dat zeker weer het geval. Met weer een
geweldige prinses en hofnar konden de Grensschiebere weer
carnaval vieren. Helaas konden we voor de kling Grensschiebere nog een jaartjegeen prins of prinsesvinden. Maar… dat
mocht ook dit jaar de pret niet drukken. Ook de kinderen hebben afgelopen jaar weer een aantal hele leuke carnavalsdagen
gehad in Lemiers.
Dat begon natuurlijk met onze Kengerzietsoeng. Een volle zaal
met kinderen uit Lemiers, Vaals, Vijlen en ook van daarbuiten.
Met hulp van dansgroepen uit Lemiers en Vijlen, Dance
center Focus, 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 groese hoëchlustigheden uit onze gemeente zorgde
voor flink wat plezier bij de verschillende spelletjes en liedjes.
Zoals intussen gewend, was ook dit jaar ‘Sven ohne Girls’ er
als de grote afsluitact. Er werd weer gedanst en gesjunkeld,
gezongen en gesprongen. Ook de polonaise mocht natuurlijk
niet ontbreken.

De aanwezige kinderen konden weer springen, dansen en
natuurlijk ook spelletjes spelen. En niet te vergeten hadden
we natuurlijk ook voor alle kinderen weer wat leuke cadeautjes
om uit te zoeken.
Om dit soort dagen te kunnen organiseren voor onze jonge
carnavalisten, is er hulp nodig. Daarom ook heel veel dank
aan iedereen van het kengercomité. Verder ook een woord van
dank aan het Damescomité van de Grensschiebere, die ons elk
jaar voorzien van wat lekkers te eten.
Ook financieel hebben we hulp nodig. De mensen die ons
steunen in de Club van 11, en alle lege flessen die we bij jullie
mogen ophalen in de zomer, helpen ons enorm. 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 7 of 8… Is jullie zoon of
dochter een echte carnavalist? 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!!!

Zou het iets kunnen zijn voor jullie zoon of dochter, laat het
Zoals elk jaar hielden we op Carnavalsmaandag weer de
dan ozze President of mij weten en we praten er graag een
kengersjpringmiddig. Eerst de grote optocht in Vaals kijken en
keer met jullie over.
dan allemaal naar “et Astrid en der Michel”.
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
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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
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 2020

Prinsen proclamatie

C.V. DE GRENSSCHIEBERE LEMIESCH

C.V. DE GRENSSCHIEBERE LEMIESCH

PRINSENPROCLAMATIE
Zaterdag 11.01.2020, 20.11 uur

KINDERZITTING
Zaterdag 18.01.2020, 14.11 uur

PRINSENRECEPTIE met DJ Nico
Vrijdag 31.01.2020, 19.11 uur

AUW WIEVERBAL
Et laade i: C.V. de Grensschiebere
Prinses Katharina en
Hofnar Chantal
en der neuje Prins en Hofnar.

Zaterdag 15.02.2020, 21.11 uur

KINDEROPTOCHT IN VAALS
Carnavalszaterdag 22.02.2020

CARNAVALSPARTY met
COVERBANDS FREEWAY EN PALAVER
en DJ Nico
Carnavalszaterdag 22.02.2020, 20.11 uur

GROTE OPTOCHT IN VAALS
Carnavalsmaandag 24.02.2020, 14.11 uur
Buut:
Hans Verbaarschot

Sven ohne Girl’s

Kindermiddag in Lemiers
Carnavalsmaandag 24.02.2020, 17.45 uur

Grote Optocht met
aansluitend Prinsenbal
Danny Pouwels

Jack Vinders

Focus Dance Centre

Zaterdag 11.01.2020 - 20.11 uur
IN Café/ZAAL OUD LEMIERS
www.de-grensschiebere.nl

Magic Diamonds

Carnavalsdinsdag 25.02.2020, 15.11 uur

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

26.02.2020, 19.00 uur
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
(wintermaanden tot 20.00)

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

Restaurant Drielanden

Mamelis 6, 6295NB te Lemiers
Tel: 0684059377
E-Mail: restaurantdrielanden@outlook.com
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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.

Openingstijden:

Altijd en overal de benodigde informatie ter beschikking!

Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:
Zaterdag:

www.bct.nl

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.

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

www.may-malermeister.nl
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Carnavals
Party
Live Muziek
met Coverbands

Freeway
& Palaver
Carnavalszaterdag

22.02.2020
Lemiers
Café/
Café
/Zaal Oud Lemiers
Aanvang 20.11 uur ... Einde?
Entree € 10,Voorverkoop bij Café Oud Lemiers en
Slijterij en Drankenhandel Gouders, Koperstraat 13, Vaals

er

Jeugddisco Lemiers stopt
formule, maar daar zijn we voor carnaval 2020 nog niet uit!
Daarom zal het op Carnavalszondag 23 februari stil blijven in
Lemiers.
We danken alle helpers door de jaren heen voor hun medewerker, het was geweldig leuk om dit evenement samen met jullie
mogelijk te maken! En natuurlijk ook dank aan alle feestgangers
voor de mooie feestjes en het feit dat we nooit echte problemen
hebben gehad.

Veel plezier ergens in het carnaval vierende Heuvelland en wellicht toch
weer tot ziens in Lemiers!

Slijterij en Drankenhandel

Gouders
KOPERSTRAAT 13 – VAALS – TEL. 043-3062333

I www.foto-kaldenbach.nl

Pierre Bosch

Carnaval 2007, in de zaal van Café Oud Lemiers klinkt op zondagavond dancemuziek, afgewisseld met carnavalsmuziek.
Het is ‘t begin van een successtory die uitgroeide tot een avond
waarop rond de 400 jongeren uit hun dak gaan. Maar zoals
zo vaak wordt een goed idee overgenomen door anderen en
ontstaat er concurrentie, zeker als daar het fenomeen Lempkesoptocht aan vastgekoppeld wordt. Helaas is dit voor Lemiers
geen optie en zagen we sinds 2 jaar de bezoekersaantallen flink
dalen. Dat betekent dat wij ons moeten beraden op een nieuwe
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TENNIS WANDEL TEAMSPORT

© Photography Mireille Prange
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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
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Bejaardenzitting
op woensdag 19.02.2020 in Café/Zaal Oud Lemiers
aanvang 19.30 uur

Het wordt als van ouds SUPER GEZELLIG!
De Elfenraad met Prins Wiel I 1966
Prins Wiel I (Wiel Baggen) poseert hier samen met dansmarieche Annie (Annie Graff ) en het aankomend talent Wilma
Lumey, de voltallige “Elleveroad” en zeven “Oad-Prinse” voor
zijn ouderlijk huis aan de Rijksweg in Lemiers. Willy, geboren
in 1945 is hier 20 jaar jong, een echte Lemiersenaar, uitstekend
voetballer en lid van de Ere-Wacht.
Gehurkt op de voorste rij zien we: Jo Creusen, bekend van het
winkeltje in “’t Loach va Mamelis”, die steevast door Lemiers
fietste op een damesfiets, toentertijd kon dat eigenlijk niet.
Naast hem oud-prins Jos Hissel, limonade-fabrikant (White)
en drankenhandel aan de onderste Rijksweg. Hubert Franken werd geboren naast het huis op de foto. Na zijn militaire
diensttijd ging hij met zijn gezin wonen op de 2e etage boven
de familie Baggen. Hij wordt geflankeerd door oud-prins Hans
Delnoye, de oudste zoon van slagerij Al Delnoye-Meisters. Hans
was als voetballer een geweldige linksbuiten en een canavalist
in hart en nieren. Rechts van het parmantig dansmarieche in
spe, zit Deen Klein, geboren in Oud-Lemiers. Vanaf de Lemierserberg ging hij later met zijn vrouw Annie en zoon Peter in de
Klaasvelderweg wonen. Zijn buurman op de foto, Men Knops,
kwam vanuit Bocholtz op vrijersvoeten naar Lemiers waar hij
met Trautje Houterman ging wonen aan de onderste Rijksweg.
Men was een echte verenigingsman die ook zijn weg zocht
in de politiek. Sjeng Olivier hurkt naast hem en woonde in de
Lemierserberg. Hij was jarenlang de ceremoniemeester van de
Grensschiebere en tevens een hartstochtelijk windbuksschutter.

Rechts op de hoek maakt Klös Sparla deze rij vol. Als Vaalser
bouwvakker vond hij werk en de liefde in Lemiers en was een
trouw lid van “d’r Fastelovvendsverein”.
Aan de sterren op de mutsen kun je zien dat in de achterste
rij, links van de prins, vijf oud-prinsen staan. Jo Ernes, van het
schildersbedrijf Sjeng Ernes, Jo trouwde en vestigde zich later in
Vaals met een eigen reclame-ontwerp-bedrijf. Naast hen staat
Mathieu Lux, administrator, getrouwd met Agnes Delnoye uit
Vijlen, geflankeerd door zijn achterbuurman Arno Eijmael die
Ketie Houtermans huwde. Johan Nijssen, geboren als jongste
zoon uit het gezin W. Nijssen-Wery, ging later met zijn vrouw
Anny Langohr, in Vaals wonen en Ruud Andriolo kreeg het
carnavalsvirus waarschijnlijk van moeders kant (Lumey). Want
naast de prins staat zijn oom, de präses van de Grensschiebere,
Jeuf Lumey, getrouwd met Minny Hamer uit Vijlen. Jeuf speelde
in de harmonie en was een zeer atletische keeper bij Lemirsia.
Aan zijn zijde staat zijn zwager, bakker Kurt Bosten, getrouwd
met Tiny Hamer en het trio zwagers wordt compleet met Johan
Lumey die Maria Hamer huwde. Maar ook melkboer Pol Plummen voelde zich daar op zijn plaats. Ook hij trouwde met een
Vielender keenk, Annie Kusters en runden in Lemiers de laatste
winkel waar je boodschappen kon doen. Op de hoek staat Jan
Simons als ceremoniemeester. Hij trouwde Reus Stollman en
ging later in Vijlen wonen. De “Sjiebere” zijn nog steeds heel
actief maar van op deze foto leven nog slechts drie personen.

Frans Bodelier, Heemkundekring “De Auw Kapel” Lemiers
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Een Gaarekieker „Mit de Karneval in Lemiersch“
De verbazing was groot toen in de zomer vorig jaar onze
dochter Chantal ons mededeelde dat zij in 2019 als hofnar bij
prinses Katharina zou worden benoemd bij de Grensschiebere
in Lemiers.
Ikzelf was na een zeer actief lidmaatschap van 35 jaar in 2015
gestopt bij CV de Gaarekiekere in Gulpen. Een periode waarin
ik alle elementen van onze mooie Limburgse Vastelaovend heb
mogen beleven. Repatriëren en het beste ervan maken was dus
de boodschap.
Na een leuke en gezellige Proclamatie besloot ik om eens de
carnavalsvereniging “de Grensschiebere” wat beter te leren kennen en vroeg om eens een avond met hen mee te mogen gaan.
Dat was geen probleem en ik werd gastvrij opgenomen in hun
gelederen. Dit resulteerde in een zeer gezellige carnavalsavond
in Gemmenich. Wat mij daarna opviel is dat de Grensschiebere
toch een zeer druk en intensief programma hebben in de carnavalsperiode. Uit ervaring weet ik dat dit voor de leden toch een

grote betrokkenheid vereist om alle verplichtingen te kunnen
nakomen.
Daarna hebben wij zoveel mogelijk alle activiteiten in Lemiers
bijgewoond. Hierbij waren zeer gezellig de Receptie en de carnavalsavond met Keulse liederen/Rock en Roll. Met name deze
laatste is een zeer geslaagde formule wat garant staat voor een
gezellige carnavalsavond.
Als afsluiting hebben wij op carnavalsdinsdag de optocht bijgewoond. Ook hier viel mij op dat de betrokkenheid in Lemiers
bij de carnaval zo groot is dat de Grensschiebere er toch steeds
in slagen om een leuke optocht door de kern te organiseren.
Daarom herhaal ik nogmaals mijn woorden van carnavalsdinsdag: “Karneval in Lemiersch” respect voor bestuur en leden van
de Grensschiebere en de familie Zenden dat zij er gezamenlijk
in slagen om de carnaval in Lemiers op zo een leuke en gezellige
wijze in stand te houden.

Chapeau en blijf zo door gaan !!!!! Alaaf de Grensschiebere

