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Ee woad van d’r President
Beste allemaal, ik hoop dat jullie gezond zijn als jullie dit lezen. Alle feestdagen achter
de rug, al waren het ook weer feestdagen anders dan anders. Maar wij vonden het tóch
nodig om een carnavalsboekje te maken. Om iedereen even eraan te laten herinneren
dat ondanks dit, de carnaval leeft. In ons hoofd, in ons hart, en om jullie allen een hart
onder de riem te steken. Een “special edition” zal ik dit boekje maar noemen. Met veel
tekst, dus er is wat te lezen, over wat geweest is.
We waren net klaar met onze afsluiting van carnavalsseizoen 2020 met Prinses Famke en Hofnar Lydia, en toen gingen
we al in de lockdown. Jraat op tsiet, al is ’t mè wie men d’r tège a kiekt. Veur diéjennige die jing carnaval viert is ’t dis joar
ing jeweldige tsiet.. En veur diejinnige die ongertusje jek/krank jewoade zund: shit. En dát denke al die carnavalsvierders
ooch.. Shit, Scheisse. Jing carnaval i 2021. Alles aafjezaat kommend joar.
Kenne vuur endlig ens op wintersjport.. Nog nie jedoa.. Da zieste ens woa dat corona jedeuns jód veur is wa.. Ee jans
anger leave dus. Ha ha. Mè ’t is nit um tse laache. Nee luuj, ’t is sjriklich. Wie ’t bejoan, daat iech nog (en iech neet alleng..),
effe tswei mond heem zitse en veëdig, jeweun wieër joa wie ’t woar.. Helaas lieve mensen. Het hakt er stevig in. Onze hele
samenleving is overhoop gegooid. Niks mocht meer. En er mag trouwens nog steeds niks. Bis wielang jeet dit doere? Het
vaccin is al doa, zaage ze, mèr bis dat vuur an de reij zund is ‘t al lang zommervakaans. En of dá alles wier jeweun zienge
jank kè joa? Iech betswiefel ut.. De tsiet zal ’t oos liere.
Mè ieësj effe tseruk kieke van ‘t aafjeloofe carnavalsjoar, mit Prinses Famke en Hofnar Lydia. Wat waren dat toch geweldige dagen met hun. De prinses én hofnar woare ummer op tsiet, en zie woare veur alles i, en ooch op tsiet nao heem,
jing jekke dinger Model hoogheden, en da ming iech nit alleng mè wie ze oetzoage. Ja, ooch prachtig. En da ming iech
natuurlich nit alleng de kostuums.. Nerveus dat ze woare, hinger de bühne. En vuur mè proclamiere, en zeij, nerveus
wie ze woare, mit aaftselle van 11 bis 1 um eroes tse springe als Prinses en Hofnar. Mè dat huuït ooch derbeij, haant alle
hoëglustigheden mit jemaat. Vuur haant ’t sjun jehat mit die tswei.
Jammer genoeg kunnen we het carnavalsseizoen niet afsluiten zoals we normaal gewild hadden. Zitting 2021: stellen we
noodgedwongen uit. Maar een spreekwoord zegt: wat in het vat zit verzuurt
niet, dus we stellen alles “gewoon” een jaartje uit. Al zal het gewoon naar
Inhoud
alle waarschijnlijkheid wel niet gewoon worden.. Maar ook dán, laten we
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ons niet kisten en gaan ervoor. Prinses Famke en haar hofnar Lydia blijven
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zolang in functie zeiden ze. Waar wij als carnavalsverein natuurlijk heel blij
Ee Woad van Hofnar Lydia
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mee zijn, en hopen dat we (waarschijnlijk) op zaterdag 15 januari 2022 fatVastelaovend door de ogen
van een buitenstaander
13
soenlijk afscheid kunnen nemen van hun als prinsessenpaar.

Axel Bremen
Bloemendalstraat 33
6291 CL Vaals
Telefoon +31 62 5257171
E-mail
info@axelbremen.nl

Ik wil bij deze ook gebruik maken om jedderinge va Lemiesch en omstreken, alle sponsjore in oos beukske, de jroese Club Aktie lootjes kopers, de
jemingde Vols mit hunne/ozzere neuje Burrejemeester (hat ooch nog jet
jeschreave) tse bedanke veur ozzere sjunne carnaval 2019. En dat jederringe
mè jezoonk bliet, zoedat vuur oos hoffentlich noa de zommervakaans urjens
in levende lijve kunne treffe ohne mondkapje. Vuur zunt normaal al verkleid
jenoch, haant vuur jing masker veur nuüdig.
Anton Schenk,
President C.V. de Grensschiebere Lemiesch
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Bewaar uw carnavals hart
tijdens dit ballemasquer!
Daar zitten we dan , met een masker op en dat nog maanden lang kan gaan duren. En
tegelijk: een verbod op het vieren van carnaval. Hoe vreemd kan het gaan. Waar je ook
nog maar mag binnenstappen, waar je zelfs op straat loopt of in de vrije natuur: overal
zie je maskers. We lijken wel verkleed te zijn om te getuigen dat we niet geschikt zijn voor
contact. Afstand, niet te dichtbij. Het hoeft niet gezegd te worden, men weet het al. Dat we als carnavalsvereniging niets meer
kunnen en mogen, zoals we dat gewend zijn, is één kant. De andere kant: mensen hebben juist wel behoefte aan nabijheid,
warmte, een glimlach, een schaterlach, een arm om de schouder en iemand die je iets in het oor fluistert. Want het gevolg
van dit ballemasquer: mensen zouden kunnen versomberen. E weten het: Je mag elkaar niet echt of nauwelijks opzoeken.
Dansen en hossen, een zaal aan het lachen brengen met een buut, samen het glas heffen en uit volle borst alle liederen zingen
die zorgen voor sfeer en saamhorigheid. Kan niet. Daarom: misschien
meer dan voorheen moet uw carnavalshart blijven getuigen. Want de
glimlach kunt u niet laten zien. Ook niet zien of men ergens van geniet, tenzij door de taal van de ogen en de lichaamsexpressie. U moet
als carnavalist kunnen zijn als een kapitein die bij echt slecht weer op
zee, vertrouwen uitstraalt. Als een agent die bij een overval de rust
niet verliest. Als een chirurg die u -ondanks het slechte nieuws - weet
te overtuigen: het komt allemaal goed. Ook al ligt het carnavalspakje
in de la, hangt het kleed in de kast, blijft de prinsenmuts en de scepter op de hoedenplank achter het gordijn en handen de
onderscheidingen aan de haak: laat zien dat u overtuigend anderen weet op te monteren. Er komt een dag dat we kunnen
zeggen: het mag allemaal weer af. In het dialect: ut moog al aaf. En tot die tijd: vergeet de vreugde niet!
Om te eindigen: Een beschonken carnavalsvierder loopt `s ochtends door het centrum van Vaals en ziet een mooie jongedame
hem tegemoet komen.
Hij twijfelt even, loopt op haar af en vraagt aan haar: lieve kind, kunt je mij vertellen wat ik zie: de zon of maan.
Antwoord: dat weet ik werkelijk niet, ik ben niet van hier.
Pastoor Th. v. Galen

Ee woad van Prinses Famke
Leef carnavalieste, Leef Lemiescherluuj,
Waar moet ik beginnen? Ik heb zoveel te vertellen over de carnaval van 2020, dat ik er misschien wel een boek over zou kunnen schrijven. Laten we maar beginnen in februari 2018, want
dat is waar het eigenlijk allemaal begon. Nee, dat is niet waar.
Het begon allemaal met de carnaval in 2010, toen ik hofnar
mocht zijn van mijn vriendinnetje, Prinses Marit I. Dat is wanneer het allemaal is gaan kriebelen. Ik weet nog dat ik na ons
aftreden zei: ‘’Dit wil ik nog eens meemaken, maar dan als grote
Prinses’’. En nu, precies 10 jaar later, is deze droom werkelijkheid
geworden.
Dan kan ik jullie nu echt meenemen naar februari 2018. Mijn
peettante, Lydia, en ik hadden het er al vaker over gehad. ‘’Wat
zou dat leuk zijn hé, wij tweeën als prinses en hofnar van Lemiers.’’ Uiteindelijk werd deze uitspraak iets waar we serieus
over gingen nadenken. ‘’Zullen we het echt gaan doen? Maar
hoe werkt dat dan allemaal? Moeten we ons opgeven bij Ton?’’
Er spookten heel veel vragen door ons hoofd, maar de keuze
was gemaakt, we zouden ons gaan opgeven om prinses en
hofnar te worden van de Grensschiebere.
Ik weet nog dat ik iedere woensdagavond theorieles had bij Ton,
ik had toen namelijk nog rijlessen. Ik had met Lydia afgesproken
dat ik na de theorieles even zou blijven ‘hangen’, om Ton vervolgens in te lichten over onze wens. Wat was ik zenuwachtig die
avond. Maar zoals altijd alles anders loopt dan je plant, kwam
er iets tussen. Volgens mij bleef een andere leerling nog wat
langer om nog extra te oefenen voor het theorie-examen, ik
kon Ton dus niet face-to-face inlichten. Toen ben ik naar huis
gegaan en besloot ik Ton een uurtje later te bellen. ‘’Ja hallo’’
‘’Hoi Ton, mit ut Famke. Ich wool dich jeer uns jetvroage‘‘ ‘’Ja da
los mer uns huure‘‘. Toen vertelde ik over onze wens, waarop
Ton antwoordde: ‘’ich ken noeiffenitmoeledoauvver. Meh vuur
hantmorjeing rijles jeplant, dan kom ichdoa op tseruk.’’
De dag daarna, tijdens de rijles, werd ons voorstel goedgekeurd
door de President en kregen wij te horen dat we in 2020 mochten regeren over het Grensschiebererijk. Ik heb Lydia na die rijles
meteen gebeld om haar het nieuws te vertellen. ‘’Dat ming se
nit! Wat leuk!’’ zei ze.

We moesten nog 2 jaartjes geduld hebben. Achteraf gezien
zijn deze 2 jaar voorbij gevlogen. We hadden dus genoeg tijd
om onze ordens te laten ontwerpen en om onze kostuums te
laten maken. Wat een ervaring was dat, ik mocht mijn eigen
jurk ontwerpen, precies zoals ik het wilde. Dat is toch de droom
van ieder meisje?
Opeens werd het oktober, toen november, toen december. Onze
proclamatie kwam nu toch wel heel dichtbij. Op 11 januari
2020 zouden wij geproclameerd worden.
11 januari, 2020:
Eindelijk was het zover. De dag van onze proclamatie. Ik was
eigenlijk helemaal niet zo zenuwachtig, wat vrij gek was, gezien
het feit ik een grote stresskip ben. Ik moest die avond nog optreden met de dansgroep van Dance Centre Focus. Nog steeds
geen zenuwen, hoe kon dat toch? Na het optreden was het dan
zover, ik moest ongezien de zaal uit komen. Ik ben ‘al bellend’
naar buiten gelopen (met de hoop dat het op die manier niet
zo opviel dat ik naar buiten liep), naar de garagepoort die Michiel voor ons zou openmaken. Michiel stond al klaar en binnen
no-time was ik binnen, achter de bühne. Niet veel later kwam
Lydia ook.
Daar stonden we dan in onze kostuums, helemaal klaar om geproclameerd te worden. De haren werden nog even bijgekruld
en de make-up werd nog even bijgepoederd. Om de tijd om te
krijgen dronken we ons nog eenflügeltje. En jawel hoor, ik had
al meteen geknoeid op de gloednieuwe jurk. Ik ben dus daadwerkelijk geproclameerd met een flügelvlek op mijn jurk, oeps.
De gordijnen op de bühne werden gesloten en de Grensschiebere kwamen kijken wie er dit jaar zou gaan regeren over Lemiers. Wat was dat een mooi moment, iedereen reageerde zo
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Een andere avond die mij nog heel goed is bijgebleven, is de
avond waarop Freeway en Palaver speelden in de zaal van Astrid en Michiel. Wat een ‘Stimmung’ was er in de zaal en wat
vloog de tijd voorbij. Opeens stoptenFreewayen Palaver met
spelen. Ik weet nog dat ik aan mijn vader vroeg of ze nu nog
even een pauze namen, om vervolgens weer verder te spelen.
‘’Nee Famke, het is afgelopen.’’ Ik had me zo goed geamuseerd,
dat ik de tijd helemaal vergeten was. Maar je weet wat ze zeggen: time flieswhenyou’rehavingfun.

enthousiast. We waren in goede handen terecht gekomen.
En toen was het dan zover. Daar zaten we dan, achter een
GreaseLightning auto, dat was namelijk het thema van dit jaar.
Nog steeds geen zenuwen. Het laatste liedje van Grease werd
gespeeld en het aftellen begon: 11, 10, 9… Lydia en ik keken elkaar nog een laatste keer aan met een grote lach op ons
gezicht. 3, 2, 1 ‘’en hejmitproclamierichvur ut seizoen 2020, als
nuuje heersersuvverLemiesch, uvver de Grensschiebere: Prinses
Famke en hofnar Lydia!’’ Daar waren we dan! Eindelijk, na 2 jaar
lang dit geheim te hebben bewaard, was het ‘out in the open’.
Dit moment is een beetje aan me voorbij gegaan, het voelde zo
onwerkelijk. Gelukkig had mijn vader de proclamatie gefilmd,
waardoor ik dit moment nog vaak heb kunnen terug bekijken.
Tja, daar stonden we dan. En toen kwamen de zenuwen opeens. Ik wist me geen houding te geven, waar moest ik mijn
handen nu laten? Op dat moment kwamen alle zenuwen die ik
zo lang had ingehouden opeens tevoorschijn.

De optocht in Vaals was ook zo’n hoogtepunt. Wat een belevenis
was het alleen al om zo hoog op onze zelf uitgezochte prinsessenwagen te staan. Toen we de hoek van de Beemderlaan omreden en we al die mensen op de Maastrichterlaan zagen staan,
wat een ervaring was dat. En het bukken voor de bomen in de
Bosstraat, ook iets dat je niet gauw vergeet.
Maar de mooiste optocht was natuurlijk die van onszelf, in
Lemiers. Wat was het mooi om boven op die wagen door ons
eigen dorp te rijden. Met aansluitend natuurlijk het prinsessenbal. Maar toch spookte het die laatste uurtjes van de carnavalsdinsdag steeds door mijn hoofd: ‘’het is bijna afgelopen,
bijna wordt jullie seizoen afgesloten’’, waardoor ik van de laatste
uurtjes niet meer echt volop heb kunnen genieten.

We werden ‘jeïnstalliert’ door Nils, de ceremoniemeester. We
lazen onze 11 paragrafen op. Nu was het pas echt officieel allemaal. We feestten nog door tot in de late uurtjes. Toen ik thuis
kwam moest ik alles echt even laten bezinken. Ik ben die nacht
ook pas rond 5:00 uur gaan slapen.

En toen was het dan zover, de afsluiting van het seizoen. Het
moment waar ik zo tegenop had gekeken. Veel mensen stelden
mij gerust ‘’Het is maar een pauze, in november gaan we weer
verder!’’, maar niemand wist toen natuurlijk nog welke gevolgen het coronavirus zou gaan hebben…

En toen begon ons seizoen pas echt: recepties, zittingen, Jarde
Revue, Auw Wieverdaach, Blauw Sjuut, een interview op de
radio, een interview voor de Limburger en nog zoveel.Wat hebben we veel moois meegemaakt.
Ik zal jullie maar meenemen naar de absolute hoogtepunten
van onze carnaval. Als ik namelijk alles moet vertellen kan ik
net zo goed mijn eigen boek uitbrengen, haha.
Allereerst natuurlijk onze receptie, op 31 januari. Ik kan alleen
maar met een grote glimlach op mijn gezicht terugdenken aan
deze avond. DANKJEWEL aan alle mensen die zijn gekomen om
ons te feliciteren en met ons deze mooie avond hebben gevierd!
Wat hebben Lydia en ik genoten die avond.
Het auwwieverbal was weer een van de mooiste avonden van
de hele carnaval. Ik verheug me ieder jaar ontzettend op deze
avond. Samen met mijn moeder, Lydia, mijn neven en mijn
beste vriendin Veerle beginnen we normaal gesproken al in
november aan onze kostuums voor deze avond. Het was dit jaar
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dan ook extra speciaal om deze mooie avond mee te mogen
maken als prinses. En wat was het bijzonder om te zien hoeveel
moeite iedereen had gestoken in hun kostuums. Zo won ‘’mijn
sjatje’’ de derde prijs, mijn lieve vriendinnen verkleed als zwemsters de tweede prijs en Roel, verkleed als badmeester, de eerste
prijs. Ook het ‘broeze’ met Johan mocht dit jaar natuurlijk niet
ontbreken. Dat was wel even lastig met die zware jurk, maar
net zoals ieder jaar was het weer een groot succes.

Wat hadden we een mooie, emotionele afsluiting. Ik denk dat
we het seizoen op geen betere manier hadden kunnen afsluiten. Daar stonden we dan samen met de Grensschiebere op het
podium en vervolgens ook nog met mijn lieve familie. Ik bedankte alle mensen die, op welke manier dan ook, haddenbijgedragen aan onze carnaval en voor de laatste keer dat seizoen
zongen we ons eigen geschreven liedje: ‘’danse sjpringe’’.

Chantal, dankjewel voor de goede hulp, tips en adviezen die wij
van jullie als onze voorgangers mochten ontvangen! Boris en
Nico, dankjewel voor de prachtige foto’s die jullie tijdens de carnaval hebben gemaakt, dit zijn hele waardevolle herinneringen
voor ons!Ton en Monika, jullie hebben achter de schermen heel
veel voor ons geregeld. Ook heeft Ton ons altijd netjes opgehaald en vervolgens weer veilig en wel thuis gebracht, dankjewel! Onze familie en vrienden, een groot woord van dank
gaat uit naar jullie. We vonden het geweldig om dit samen met
jullie mee te mogen maken en we waarderen jullie steun en
betrokkenheid heel erg. We zijn trots op zo’n familie en vrienden als jullie! Chris, dankjewel dat je je vrouw, mijn hofnar zo
gesteund hebt. Niet alleen tijdens de carnavalsdagen, maar ook
in die twee jaar dat wij wisten dat wij dit jaar zouden regeren!
Papa en mama, twee mensen die ik op mijn knieën zou moeten
bedanken. Jullie hebben ons met alles, maar dan ook echt met
alles geholpen. Sorry voor alle momenten dat ik ‘’oesnerveuzigheed stress hanjemaat’’, maar ook dat hebben jullie overleefd.
Ik hoop dat jullie weten hoe dankbaar wij jullie zijn. De Grensschiebere, wij werden de avond dat wij geproclameerd werden
zo warm door jullie ontvangen en vanaf dat moment wisten
wij dat we in goede handen terecht waren gekomen. Jullie zijn
met ons alle weekenden en alle carnavalsdagen onderweg geweest en wat hebben we plezier gehad met jullie. Zonder jullie
was het niet compleet geweest, dankjewel! Lydia, degene die
de hele carnaval aan mijn zijde heeft gestaan, mijn hofnar. Wat
hebben wij gelachen, gedanst en gezongen, totdat onze stem
wegviel. Ik had me geen betere hofnar kunnen wensen dan jij.
Onze droom is uitgekomen en dat neemt niemand ons meer af.
‘’Lydia, vuur hant ut jesjafft!’’
En tot slot gaat er nog een heel groot woord van dank uit naarlenglet@benedictusberg.nljullie, de ‘’Lemiescherluuj’’. Wat hebben wij ervan genoten om deze bijzondere tijd samen met jullie
te mogen vieren, het was ons een genoegen! Wij hopen dat we
samen met jullie in 2022 alles mogen inhalen wat we in 2021
zullen missen. Tot die tijd, blijf gezond! LEMIESCH ALAAF!

Dan zou ik nu nog graag een aantal mensen willen bedanken:
Astrid en Michiel, dankjewel voor het lekkere drinken en voor
alle uren ‘sjpass’ die wij in jullie zaal hebben mogen maken!
Jos Brands, bedankt voor het veilig besturen van onze prinsessenwagen in de optochten van Lemiers en Vaals! Katharina en

Prinses Famke I
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Ee woad Van onze Hofnar Lydia
Lieve grote en kleine mensen van Lemiers.

Vastelaovend door de ogen
van een buitenstaander

Voordat ik mijn verhaal vertel over ons carnavalsseizoen, wil ik
als eerste Famke, mijn petekind bedanken. Door haar is voor
mij een grote wens uitgekomen en dat was hofnar worden van
Lemiers. Iets wat ik echt heel graag wilde en heel graag met
Famke wilde delen.
Deze wens begon voor mij eind februari 2018 met dat ene telefoontje van Famke: “ Schrijf maar in je agenda , januari 2020
proclamatie van prinses Famke en hofnar Lydia.”

‘Even die vrolijke sfeer proeven’

Maar natuurlijk had toen niemand verwacht dat dit voorlopig
het laatste carnavals feest zou zijn.

En vanaf dat moment waren de volgende twee jaar, jaren van
voorbereiding, leugentjes voor bestwil, lekker giechelen om
ons geheim. Kleren laten maken, ordes uitzoeken enzovoort.
We wisten al heel snel wat we wilden en dit is uiteindelijk ook
allemaal gelukt.

Hopelijk kunnen we eind 2021 toch weer de 11de van de 11de
vieren en ook weer een heel seizoen erachter aan.

Op 11 januari was het dan eindelijk zover. Na lang wachten
werden we uiteindelijk op 12 januari om 00:15 uur geproclameerd. Nadat Sven ohne Girls eindelijk was gestopt met
zingen. Wat duurde dit lang. Katharina en Chantal moesten
nog afscheid nemen en Famke en ik stonden, verborgen voor
iedereen, te wachten. En toen was daar het grote moment daar.
Onze proclamatie. Spannend was het wel achter dat zwarte
doek. Hoe zou iedereen reageren???? Het aftellen begon en de
zorgen waren voor niks geweest.

Als eerste Famke voor de heerlijke weken en maanden die we
samen hebben gehad met de voorbereidingen en natuurlijk
met al het gefeest. Het was gewoon schitterend, te gek en
overweldigend.

Niet alleen door de Grensschiebere, maar ook door de mensen
in de zaal werden we heel warm en hartelijk onthaald. Waardoor we ons meteen thuis voelde op de bühne en in de zaal
tussen de mensen.

Alle mensen die we tegen zijn gekomen met de carnavalsdagen, ons complimenten maakten en met ons deden feesten. De
Grensschiebere die ons vanaf het eerste moment in hun familie
hebben opgenomen en ons overal hebben bij gestaan en met
ons hebben gevierd. Door al die mensen en die mensen wat
ik waarschijnlijk nu vergeten ben, hebben wij een ongelofelijke
tijd gehad. Die ik nooit zal vergeten.

En toen begon voor Famke en mij het feesten. We hebben super
veel te gekke dagen gehad met vele hoogtepunten. Verschillende hoogtepunten waren de Blauw Sjuut en de grote optocht
in Vaals. Hoog op onze wagen kijkend over alle mensen die
langs de kant stonden.
Maar het grootste hoogtepunt waren de feesten in ons eigen
dorp, zoals de Auw Wieverbal, zaterdagavond met Free Way en
Palaver. En natuurlijk de optocht in ons eigen dorp met in het
begin een stralend blauwe hemel en een mooie zon. Aansluitend ons prinssessebal. Met helaas ook de afsluiting van het
seizoen. Dit verliep niet zonder tranen en zeker als je zo intens
de carnaval hebt mogen vieren, zoals wij het gedaan hebben.

Voordat ik ga afsluiten wil ik toch wat mensen bedanken.

Chris, Marco en Rob, mijn mannen, voor alle steun en niet alleen
met de caranaval, maar ook de 2 jaar ervoor. Sandra en Carl en
de jongens, Pap en Mam, Marion en Martin en alle vrienden die
ons gesteund hebben en met ons vele dagen gevierd hebben.
Astrid en Michiel en hun personeel.

Als afsluiting wil ik de hoop uitspreken dat in 2022 weer een
nieuwe prins, prinses en hofnar geproclameerd kan worden en
dat zij net als, prinses Famke en hofnar Lydia, zo een enerverende ervaring mogen hebben en dat zij net zo ontvangen worden
als jullie allemaal bij ons gedaan hebben.
Lemiesch Alaaf
Hofnar Lydia

Ramen versierd met rood, geel en groene decoratie. Het
‘boem boem’ van een optocht in de verte. Nét even wat meer
vrolijke mensen op straat (óók als het slecht weer is). De sfeer
in het dorp met vastelaovend is alsof er een belangrijke voetbalwedstrijd gewonnen is. Maar dan 4 dagen achter elkaar.
Dat betekent het vastelaovend voor een buitenstaander in
Lemiers. Althans, voor déze buitenstaander in Lemiers. Originele vraag van de vereniging … hoe kijken niet-vierders
aan tegen ons feest? Anton Schenk vroeg mij om hierover
‘iets’ op te schrijven. Ik woon inmiddels bijna twintig jaar in
Oud Lemiers, mijn kinderen zijn hier opgegroeid en ik vier
geen carnaval.
Brabants carnaval
Nou ben ik misschien niet helemaal representatief. Als Bossche heb ik het Brabants carnaval tijdens mijn studententijd
elk jaar vol overgave gevierd van donderdagavond tot dinsdag middernacht. Elk jaar opnieuw met vrienden vanuit heel
Nederland. Wat waren dat héérlijke dagen! Zorgeloos feesten
tot middernacht en de volgende ochtend met zijn allen aan
een ontbijt met spek en gebakken eieren. Beetje hangen om
de kater weg te werken en ‘s avonds er weer op uit.
Toch wel anders dan vastelaovend hier
Maar dat ‘Brabantse’ carnaval is toch heel iets anders dan het
vastelaovend hier. Het eerste jaar heb ik met mijn collega’s
nog gevierd en zijn we met vrienden naar het auwiever in
Vaals gegaan.

De sfeer is vergelijkbaar, maar het
feest is anders. Ja,
warmer, ‘echter’.
Mensen zijn beter
verkleed, de muziek is van regionale artiesten en
niemand kijkt ervan op als een kantoor op maandagmorgen
leeg is. Het ‘gewone’ leven staat gewoon ff stil.
Wat heb ik door de jaren gemerkt van vastelaovend in Lemiers?
Dan denk ik met name aan de kinderproclamatie en de optocht. Elk jaar waren we er met onze twee jongens bij als er
een kindje van school (Cathabel) tot prins of prinses gekroond
werd. Het verkleden en schminken ansich was al een heel
feest, de gezellige sfeer in het café en de organisatie die er
echt een feestje van maakte.
Ik zie de dikke tranen van de scheidend prins en de brede lach
van de opvolger nog zo voor me. En elke carnavalsdinsdag
vaste prik: optocht kijken. Weer even die vrolijke sfeer proeven. Wat warmte tijdens de koude wintermaanden. En wat
ontzettend leuk dat we dat in ons dorp (nog) hebben!
Hopelijk is het er volgend jaar weer, want óók
voor buitenstaanders is het een heerlijke tijd.
Evelyn de Waal

We wensen iedereen een gelukkig
nieuwjaar 2021 waarin
CORONA weer een biermerk en
DONALD weer een stripﬁguur
wordt.

Voor al uw montage en onderhoud
Binnen & buitenhuis van A tot Z…
Voor advies of een vrijblijvende
rijblijvende offerte op maat kunt u contact opnemen.

www.fegu.nl
g

info@fegu.
@ g nl

Tel: 06-41 047 459………

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

Sandkaulstraße 53
52062 Aachen
Tel.: +49 241 53 106 100
kontakt@forte-ac.com

Blijf gezond!
Lemiesch Alaaf!
Internetsites - Drukwerk - Advertenties

www.forte-ac.com
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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.

Schurzelter Straße 569-571
52074 Aachen
Tel
0241 / 8 79 52 80
Fax
0241 / 8 79 52 82

Wat vuur könne?
n

Lem
ies
ch

Manuelle
Fysio
Kingerfysio
Treniere op jeräte
Massiere

En v`r komme och heem

Lencer
Praktijk voor
fysio-, manueele- en
kinderfysiotherapie

Ala
af!

Küpperstraße 2-4
52066 Aachen
Tel
0241 / 9 97 18 02
Fax
0241 / 9 97 18 04

Ee woad van ‘t Kengercomité
2020 zal niet de boeken in gaan als het jaar waarin we
allemaal terugdenken aan de carnaval. Helaas staat dit jaar
natuurlijk bijna volledig in het teken van Corona. Heel veel
feestjes, Sinterklaas en Kerst worden dit jaar anders gevierd
dan anders. Wat betreft de carnaval, die hebben we in 2020
wel nog kunnen vieren. En goed gevierd hebben we.
Weer hadden de jroese Grensschiebere een geweldige prinses
en hofnar waar ook de kinderen goed carnaval mee konden
vieren. De kling Grensschiebere moesten weer een jaartje
zonder prins of prinsesverder. Maar ook dit jaar mocht dit de
pret niet drukken. De kinderen hebben weer een aantal leuke
carnavalsdagen gehad in Lemiers.
We begonnen met onze Kengerzietsoeng. De zaal was
weer goed gevuld met kinderen uit Lemiers, Vaals, Vijlen en
van daarbuiten. Met diverse dansen van de dansgroepen
vanDance2BMe, de Villa dancers en dedansmariesjes van de
Grensülle en de Schnapsnaze was er veel moois te zien. Zoals
intussen gewend was ook dit jaar ‘Sven ohne Girls’ er als onze
vaste afsluiter. Er werd weer gedanst en gesjunkeld, gezongen
en gesprongen. Ook de polonaise mocht natuurlijk niet
ontbreken. Zelfs was er toch een beetje Lemieësjer kengerprins
in de zaal, aangezien Prins Jesse I van de Ülle uit Partij ook een
beetje prins in Lemiers was.
Zoals elk jaar hielden we op Carnavalsmaandag weer de
kengersjpringmiddig. Na de grote optocht in Vaals konden
de kinderen weer naar “et Astrid en der Michel” komen voor

veel plezier. Was het in begin nog wel wat rustig, gedurende
de avond werd het toch weer heel gezellig. De aanwezige
kinderen speelden weer spelletjes en dansten met onze
hoëchlustigheden.
Ook dit jaar is hiervoor door het kengercomité weer veel
werk verzet. Verder ook een groot woord van dank aan het
Damescomité van de Grensschiebere, die ons ook dit jaar weer
hebben voorzien van wat lekkers te eten.
Om dit soort evenementen te blijven organiseren, is er
natuurlijk ook financiële hulp nodig. De mensen die ons blijven
steunen via de Club van 11 helpen ons enorm. Door Corona is
de lege flessenactie helaas komen te vervallen, maar hiervoor
komen we natuurlijk in de toekomst weer graag bij jullie terug.
Met jullie hulp kunnen we elk jaar zorgen voor een leuke invulling van onze activiteiten.
Helaas zal dit jaar de carnaval heel anders uitzien. Dit jaar zullen er begin 2021 geen evenementen georganiseerd kunnen
worden. Hopelijk krijgen we met de vaccins Corona onder de
knie, zodat we in 2022 wel weer carnaval kunnen vieren. En
dan hopelijk eindelijk nog eens met een echte kengerprins of
kengerprinses!
Namens ‘t Kengercomité wens ik iedereen voor nu en komend
jaar veel gezondheid en hopelijk kunnen we snel ons sociale
leven weer oppakken!

Namens ’t Kengercomité tot de kommende karnevalsdaag, John Bulles

Has du ee vet probleem?
Trek dich an der reem!
Bel dan inge jauwe advocaat*
Da kriest du flot jesaat
„T luchsje in der soam
En jinge schlappe kroam
Veur rejele vur dich de saache
Da kens du flot wer laache :)

. Sanitair
.Complete

Voncken Bouwservice
Tegelwerken - Stucwerken

badkamers

.Woning
aanpassingen

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

www.vonckenbouwservice.nl

mail r.h.j.schoonbrood@home.nl
web www.parketschoonbrood.nl

Advocaten:
mr. drs. Paul Cruts bs
mw. ing. mr. Janneke Hendrix
mr. David Bitter
mr. Kirsten Valkeneers
Civiel recht, personen- en familierecht,
letselschade, aansprakelijkheidsrecht,
bouwrecht, strafrecht, kinderstrafrecht
Slachtofferhulp, etc.
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Leef luuj,
leef carnavalisten,
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Loat ver och dit joar allemoal apart, mer toch
samen carnaval vieren.

Veer als Nutte Zukke zunt helaas neet zoë druk in dizze tied wie de afgelopen joare.
Normaal zou ver noe al weake bezig zië mit de vuurbereidingen aan de kostuums en der waage.
Noe hub ver niks um heng, net zoë wie uch. Ver dinke teruk an de sjun daag wie ver die veurig joar
gevierd hubbe en kieke vuuroet noa de kommende joare.
Dit joar is alles anges.. Dit joar vier ver carnaval solistisch. Solistisch carnaval vieren, dat is get wat ver
eegelijk neet wille. Carnaval steet vuur same viere, gezelligheed, de glazer heffe, same, in os geval,
optochten loape en carnaval vieren.
Mer ver wille dit geer positief bekieke en willen dit geer an uch euverdrage. Want eegelik kinne vier
ut solistisch carnaval vieren ja al lang. Dink mer aan de ‘einzelgängers’, de ‘eenzame barhangers’ en de
‘euverblievers’. De luuj die allemoal apart, samen carnaval vieren. Dat is wat ver dit joar och dunt.
Loat ver op die carnavalsdaag der carnavalsgek in os noa boete loate. Hoal dieng betste kostuum oet,
schmink uch ut gezicht en zit get pilskes koud. Zit uch de sjunste carnavalsleedjes op en dans uch ut hart
aaf. Samen mit der pap, de mam, der man, de vrouw en de kinger. Zoedat ver de carnaval leavend hotte,
leavend zoë wie gikker joar.

Leef luuj, alaaf op de carnaval, dit joar en de
komende joare.
Ver zient os schnell, blief gezond en zurg vuur ee.
Namens alle Nutte Zukke,
Bis volgend joar!
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AIRCONDITIONING en KOELTECHNIEK

+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

Jecke
Zeiten,
jecke
Genüsse!
www.nobis-printen.de

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

www.may-malermeister.nl

Patron Cuisiniers Monique & Dario

Akenerstraat 31 (hoek Kerkstraat) 6291 BA Vaals
telefoon +31 (0) 43 306 17 40
www.schatull.nl info@schatull.nl
Carnaval 2020–2021
Anders dan anders.... Zo zal carnaval 2020 - 2021 er
uit zien.
Op 11 November j.l. is officieel het carnavalsseizoen gestart, en
hadden eigenlijk CV de Schnapsnaze diverse bezoeken moeten
brengen aan zittingen en recepties in de maand November. Hoe
anders was het....
In 2021 zou CV de Schnapsnaze het 6 x 11 jaar bestaansfeest
vieren.
Programma’s voor de zittingen waren klaar...
De nieuwe hoogheden en jeugdhoogheden waren er eveneens
klaar voor...
Het huidige corona virus zorgt er echter voor dat alles anders
wordt.
Zoals in eerdere mediaberichten vermeld zal er ook in Vijlen
Patrick van Wezel, CV DE SCHNAPSNAZE VILLE

geen zittingen, recepties en optocht gehouden worden in 2021.
Hoe carnaval daadwerkelijk gevierd kan worden, is nog steeds
voor iedereen de vraag....
Nog altijd wordt er bekeken of er eventueel kleine en gepaste
activiteiten, t.a.v. de maatregelen, gehouden kunnen worden.
Of dit lukt, kan en mag is nog even wachten. Uiteraard staat
de gezondheid en welzijn van een ieder voorop en zullen we
geduldig afwachten hoe e.e.a. zich verder ontwikkelt.
De geplande zittingen, alsmede de jubileumactiviteiten zullen
door geschoven worden naar 2022 en hopen CV de Schnapsnaze Vijlen er dan alsnog een knallend carnavals en jubileumfeest
van te maken.
ALAAF EN BLIEF GEZOND!!

mail info@fotokaldenbachvaals.nl
web www.fotokaldenbachvaals.nl

Pierre Bosch

Europese koks, ambachtelijk werkend
in het belang van gezonde voeding

Vasteloavend
Op de dagen die vooraf gaan aan Aswoensdag vieren wij Limburgers de vasteloavend. Of het nu drie, vier of vijf dolle dagen zijn; een groot deel van de Limburgers stort zich in dit verbroederende volksfeest. Met optochten, vermommingen,
kostuums, tromgeroffel en ballonnen in alle kleuren zorgen zij, elk jaar weer, voor
een mooie invulling van een rijke traditie.
Ik moet bekennen dat dit jaarlijks terugkerend festijn in de eerste twintig jaar van
mijn leven geen grote rol heeft gespeeld. Ja, ik ging elk jaar naar de optocht kijken.
En dan genoot ik, met een knipoog naar de zon, van al die carnavalesk geklede en
hossende deelnemers. Maar daar bleef het dan ook bij.
Dat veranderde toen een goede vriend werd geproclameerd tot prins van de Sjweegelsöppers, de carnavalsvereniging in Nieuwenhagen. De gelegenheid waarbij hij
werd geproclameerd was een topavond. Bij mijn bezoek aan zijn receptie hing Thei
zijn prinselijke orde over mijn schouders. En in de dagen en weken daarna was ik
regelmatig onderdeel van zijn gevolg. Dat waar mijn ogen van sprankelen, dat moet ik gaan doen, dacht ik toen. Ik werd
lid van de Sjweëgelsöppers en sedertdien verlang ik elk jaar naar carnaval.

Maastrichterlaan 23
6291 GC Vaals

Dit jaar wordt dat verlangen op de proef gesteld. Immers, het coronavirus zorgt er voor dat carnavalsactiviteiten in het
water vallen. Van wensen komt verdriet. Beter richt ik mijn wensen daarom op de toekomst. En daarbij weet ik één ding
zeker: met een nóg groter verlangen stort ik mij zodra het weer kan op de vasteloavend. Es god bleef.
Harry Leunessen, Burgemeester van de gemeente Vaals

Bezoekadres:
Dr. Ottenstraat 9
6369 VP Simpelveld

info@inspecare.nl
www.inspecare.nl

Telefoon: 085-2500488
Ee woad van Jan der iËschte, Prins van 2001

Leifste vastelovvendsvrunde
Dis tsiet, de corona-tsiet, huije vuur ós vörriesjjoar- wèn waal wier plaatsj is veur ´n karnevaliestieje wierjaaf van de
weerkliesjheet. Koom da könne jroeës en klèng, joonk en oad
nitkönneveursjtelle!
wier jemuutliesj tsezame zieë en wier zènge, sjprènge en danse.
“Lockdown” en alles wat doamit jemoeët is, woare zaachens
die èngelose denke an ´ne sjemiesjekrisj en liesje te zieër wiet D´r nuije Kèngerprins en Jroeëse Prins va Vols sjtoonge at jereed,
voet va ós Jemèngde Vols. Leider hat de weerkliesjheet ós on- me laider musse ooch zeej voal oonjedoold wade óp “normaal
gertusje i-jehoald.´n Weerkliesjheet die veur e deel ónweer- tsiete”. En doarum i 2021 jèng proklamatsioeëne en insjtalatsikliesj is. Sjwoar tsiete veur die luuj i ózer jemeinsjaf die auwer oeëne veur ozer Prinse, jèng Herren- en Damenzitsoeng en jee
of kränkliesj zunt. Sjwoar tsiete ooch veur jesjèfsluuj en luuj die Prinsejala. Ooch jènge Auwwieverdaag, jènge Kèngeróptsooch,
angere hèllepe en ongersjtuutse. Eijentliesjsj woar tsiete veur ós jee Sjlusselöverdrare, jènge Jroeëse Ópstooch en jenge Absjloes!
allemoal.
Mit pieng i mie hats vermeld iesj heej al die evenemente en
Ongersjtuutsoeng, respekt, bejrif ha en ziesj ongeree hellepe, tsejeliesjertsiet vruij iesj miesj óp de tsiet dat vuur waal wier
tsezame vastelovvend könne viere.
zunt noen DE sjlusselweuët in ós jemeinsjaf.
Vastelovvend is entsjtange en jemeent als persieflaasj óp de Bliet jezoonk en vruijt uusj tsezame mit miesj óp d´r nieëkste
weerkliesjheet. Mè in de huudieje weerkliesjheet va Corona is vastelovvend.
daoveur jèng plaatsj en vuur karnevalieste zalle musse aktsepVols Alaaf!
tiere dat ´t viere va vastelovvend koom da wier muijeliesj is is
Piet Weyenberg, CV Grensülle Vols

