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Het is half maart en stralend weer. ’s Nachts is het koud en dat voelt als een open en 
eerlijke kou. Heel anders is de kou die komt vanuit Rusland. De zon nodigt ons 
naar buiten, nodigt uit om te ontmoeten en dat mag ook weer, nu de pandemie 
zich wat rustiger gedraagt. Maar de zon maakt nu minder vrolijk, vanwege het 
ongeloof, de droefheid en de machteloosheid die bij de oorlog in Oekraïne hoort. 
Wij hebben hier in Europa, in Nederland, in Limburg, in Lemiers stemrecht. Het 
is geen échte plicht, maar voor de strijders van ons stemrecht en voor de mensen 
die ons bestuurswerk uit handen nemen is het naar mijn idee wel een morele 
plicht om te stemmen. Weet je nog niet op wie je wilt stemmen? Lees dan deze 
editie van de nieuwsbrief, want je vindt hier meer informatie over de partijen 
die zich gemeld hebben.  
Vanuit mijn werk weet ik dat mensen zich gelukkig voelen als ze zich competent 
voelen in datgene wat ze doen, als ze zich verbonden voelen met de mensen om 
zich heen en als ze voldoende autonomie ervaren om zelf hun beslissingen te 
kunnen nemen. Nú is het moment om de beslissing te nemen wie uit Lemiers het 
in Vaals  voor het zeggen mag hebben.  
In deze nieuwsbrief ook aandacht voor twee mannen die Lemiers wat te bieden 
hebben: Jos Einmahl en Jan Arnts. Leuk om te vermelden is dat zich in Lemiers 
een fysiotherapeute gevestigd heeft en dat we 1000 euro startkapitaal hebben 
gekregen uit handen van Gert van Vliet. Dinsdag is het vrouwendag en het valt 
me op dat het hierboven vermelde bijna allemaal mannen betreft. (Wellicht met 
de ondersteunende en bevestigende kracht van vrouwen naast hen?) Een tegen-
hanger voor die mannelijk energie is de vermelding dat er weer twee mooie 
meiskes bij gekomen zijn op de Rijksweg nr. 30. Welkom dames! Dat is goed te 
zien vanwege de VW-bus die buiten tegen de gevel hangt. Een van die kruimeltjes 
lag tegen mama aan toen ik aanbelde bij mijn rondje Lemiers.  
De eerste ooievaars zijn weer in Nederland hoorde ik op de radio. De ooievaarspaal 
van Lemiers staat klaar om jonge ooievaars te verleiden zich daar te nestelen. 
Aan de andere kant van de Rijksweg, het gebiedje achter de flats, zijn inmiddels de 
eerste bomen en struiken de grond ingegaan. De eerste planten in het voedselbos 
in Lemiers. Lokale goede voeding in de toekomst, en het mag nog mooier worden. 
Voor nu wens ik jullie veel leesplezier.  

Astrid Merkx 

Wat is  
zoe at 
passiert? 
 
Wat is zoal gebeurd? 
Was ist schon passiert? 

Overleden:  
 

Josy Bulles-Meessen 
Weduwe van Ton Bulles 
* 03 april 1947 Vaals 
† 01 februari 2022 Lemiers 
 

Clara Kremer-Smets 
Weduwe van Nic Kremer 
* 04-05-1927 Kuttingen 
† 13-02 2022 Vaals 
 
 

 
 
 

Geboren 
op 7 januari 2022 

aan de Rijksweg 30, Lemiers 
 

Zoë  en  Zina 
 

Wij wensen hun ouders 
Liefde, geluk en plezier 



 
Nui’j  Lemieëzjer, effe waade 
Frans hijgt me in de nek! En terecht. Hij wil kopij van mij. Ik ben ernstig in 
gebreke, want ik heb nog niet eens iemand op het oog om te interviewen, laat 
staan dat ik een afspraak heb gemaakt. Ik doe een laatste poging om nog iets 
zinnigs aan te leveren en stop vier visitekaartjes in mijn zak. Ik bel als eerste 
aan bij het gezin waar nog maar kortgeleden twee mooie meisjes geboren 
zijn. Een tweeling in Lemiers. Een aardige vrouw doet open met een baby op 
haar arm. Achter haar lopen volgens mij nog twee andere kinderen. Ik voel 
dat dit geen handige timing is; ik stel me voor en stamel wat over een 
artikeltje schrijven over de nieuwe inwonertjes van Lemiers. Haar man is net 
weg met de hond en wil misschien wel een interview doen. Ik geef mijn kaartje 
en ze zegt nog dat het zeker in het krantje mag dat de twee meisjes zijn geboren. 
Bij deze: op 7 januari 2022 zijn Zoë en Zina geboren. Ze wonen in Lemiers op 
Lemiers, Rijksweg 30. Welkom dames! 

Omdat dit nog niet echt een verhaaltje is, ga ik door naar de Berensbergstraat. 
Op de hoek woont iemand nog niet zo heel lang. Hij heeft een brandweerauto 
en kijkt uit op het nieuwe voedselbos. Hij doet de deur open en we herkennen 
elkaar vanuit het voedselbosclubje. Maar hij is geboren in Lemiers en is weer 
terug komen wonen. Hoort dus niet echt tot de doelgroep om te interviewen. 
Hij vindt het wel fijn om mijn kaartje te hebben en hij weet ook iemand die nog 
niet zo lang in Lemiers woont. Maar deze mensen vinden het wel lekker om 
rustig op zichzelf te zijn. Alle begrip. Dus ik druip af. Ik voel me stom. Waarom 
begin ik zo laat, zit ik nu wéér in de stress omdat ik niet aan de verwachtingen 
voldoe. Eigenlijk moet ik bekennen dat ik verlegen ben en het heel erg spannend 
vind om zomaar bij iemand aan de deur te bellen en te zeggen dat ik diegene 
beter wil leren kennen voor het kwartaalblad van Lemiers. Ik heb nog een 
adres in gedachten, maar daar tref ik niemand thuis. En dan nog eentje waar 
niemand thuis is. En dan nog eentje die wél thuis is en erover na wil denken. 
Dat snap ik wel, want ik overval gewoon iemand op een doodgewone zaterdag-
middag. Ik geef mijn kaartje af. Misschien kan ik hen de volgende keer voorstellen. 
Dan geef ik het op. 

Best lastig om nieuwe mensen te leren kennen. Zelfs als je de taak hebt om 
het te doen. Dan heb je een goede reden om aan te bellen. En dan nog is het 
lastig. Ik realiseer me dat ik niet de enige ben. Wat moet je zeggen? Gewoon 
hallo zou toch genoeg kunnen zijn. En ja, sommige mensen willen niet meer 
dan hallo zeggen. Maar anderen wel. En zoeken er ook naar hoe ze in een 
gemeenschap kunnen integreren. 

Ik ga bij het Griekse winkeltje wat boodschappen doen en daarna wandel ik 
met mijn buit naar huis. Onderweg zie ik twee mannen die ook pas in Lemiers zijn 
komen wonen. Ze zijn in de tuin bezig. Leuk! Heel ontspannen knoop ik een 
praatje aan. Ik stel me voor en heet hen welkom in Lemiers, ook al is het dan 
wel een beetje laat. Ze wonen al twee jaar in Lemiers. Het zijn Peter en Marco 
die graag geïnterviewd willen worden. Over twee weken als ze tijd hebben. 
Dus dat komt de volgende keer! Misschien dan wel twéé huishoudens . En 
weer neem ik me voor om de volgende keer ruim op tijd te zijn met het 
aanleveren van kopij. 

Sorry Frans. Maar vooral sorry Lemiers. Misschien wil iemand het wel met me 
samen doen, samen aanbellen is vast gemakkelijker … 

 

Dèngjonge  oes 
Lemieësj 
Het begrip “dèngjong”, 
alias voor misdienaar, 
verwatert steeds meer in 
ons dialect.70 Jaar geleden 
werd er nog fel gevochten 
om tot deze groep te mogen 
behoren. De kandidaat, 
Freënsje, 8 jaar oud, werd 
“bee’jesjoestert” in het 
Latijn door een oudere 
mentor, “d’r Man”, afkorting 
van Johan. Alle gebeden 
uit de toentertijd Latijnse 
mis, moesten uit het hoofd 
worden geleerd. Dat begon 
met het introïtus: Et altare 
Dei etc. maar de grootste 
beer op de weg was toch 
wel het “sucipiat”, een 
redelijk lang gebed. De 
meeste dèngjonge uit die 
tijd kunnen dat vandaag de 
dag nog feilloos opdreunen. 
Voor het Freënsje, bijgestaan 
door zijn mentor, was dit 
zijn eerste examen, voor 
de deur van koster Graad 
Smeets, vrijgezel, schoen-
lapper, organist, solozanger 
en hoofd van een horde 
dèngjonge. De mentor 
kondigde Freënsje aan als 
de nieuwe kracht. Graad 
keek van nature nors, 
sprak met woorden die 
afgehakt klonken alsof 
een schot werd gelost en 
zei slechts: “confiteor”. 
Zonder een enkele fout 
rafelde Freënsje het lange 
gebed op. Geen spoor van 
goed- of afkeuring op het 
pokerface van Graad. Bij 
het sucipiat bleef Freënsje 
halverwege steken. 
Slechts één woord: “oeët” 
van Graad was voldoende  
om hem naar huis te jagen! 
Maar zijn mam ging naar 
de pastoor en het Freënsje 
werd alsnog ingelijfd, 
 

Melanie 
 
 

 

Astrid 



’t Weëd  jét!  De  ieësjte  hék  is  mit  sjpas  i  jèn  eëd  jezats. 

               
   

Begeleid door een schrale wind en een stralend zonnetje is zaterdag  5 
februari de eerste aanplant gedaan voor het voedselbos in Lemiers. 
Ca. 20 enthousiaste vrijwilligers – van piepjong tot respectabele leeftijd - 
staken rond 10 uur ’s ochtends de spade in de kleigrond, die door de 
regen in de voorafgaande week behoorlijk zwaar was geworden.  

Onder begeleiding van Mark Franck en Erik Rietjens van Food Forest 
Factory werden meer dan 300 jonge boompjes geplant op het perceel 
aan de Klaasvelderweg. Het merendeel – bestaande uit een mix van 
o.a. Gele Kornoelje, Veldesdoorn en Gelderse Roos – zal een haag gaan 
vormen rondom het toekomstige voedselbos en daarmee voor de 
nodige windbescherming zorgen. Het andere deel betrof zogenaamde 
pioniersplanten – zoals o.a. Berk, Acacia en Lijsterbes – welke in een 
raster werden aangeplant: deze hebben als doel de grondstructuur te 
verbeteren als voorbereiding op de voedselproducerende planten die 
in fases de komende jaren geplant zullen worden.  

Door het goede weer en gesterkt door koffie, thee, huisgemaakte soep 
en broodjes zat de sfeer er de hele dag goed in. Het was mooi om te 
ervaren hoe een gezamenlijk doel mensen met elkaar kan verbinden! 
Rond half 3 zat het werk erop en keek iedereen met trots terug op het 
resultaat van een heerlijke dag in de buitenlucht.  

Dit voorjaar zullen de vrijwilligers een verkenning maken om te zien 
hoe de aanplant het doet en om te zien welke onverwachte soorten er 
de kop op zullen steken ter plekke van het oude populierenbosje. Ook 
is er het voornemen om ter inspiratie op bezoek te gaan naar een wat 
ouder voedselbos. In de herfst volgt dan de volgende aanplant.  

Iedereen die interesse heeft om mee toe doen is van harte welkom! 
Groene vingers zijn niet vereist  

Stuur dan een bericht naar voedselbos.lemiers@gmail.com 

 

 

 

Het plan is getrokken – “sjnoeërjeraad” 

 

Nog ligt de heg “jesjtrékt” - niet lang meer! 

Het wordt wat! De eerste heg is met plezier geplant.         
Es wird was! Die erste Hecke ist mit Freud gepflanzt. 

+

 

  

  

Kijk, opeens staat alles op de plaats “wa” 

mailto:voedselbos.lemiers@gmail.com


De sociale “verkenner” van laptops 

Jan Arnts, d’r zótzialer óplapper va lappetoppe 
Der sozialer Forscher von Laptops 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klaasvelderweg 41 
Lemiers 6295 AH 

Tel.   06-538 400 77 
Mail: j.arnts@home.nl 

Jan, geboren en getogen in Spekholzerheide, kreeg kennis aan 
Inez Cransveld uit Lemiers, trouwde met haar, waardoor er twee 
dochters en een zoon ontstonden, en gingen samenwonen in 
het ouderlijk Cransveldhuis aan de Klaasvelderweg in Lemiers. 
Regelmatig zag men Jan zijn vrachtwagen poetsen en 
onderhouden, die zoals gewoonlijk in de Schoolstraat gepar-
keerd stond. Aan de status van de wagen kon je zien dat hier 
een professionele chauffeur met liefde en kennis voor het vak 
bezig was. Dertig jaar geleden, zijn werkgebied was toen Frankrijk, 
werkte de technisch goed onderlegde Jan al met een laptop 
waarvoor hij internetkaartjes, met geldigheid van 1 dag, kocht. 
In deze tijd werd onbewust de basis gevormd voor zijn 
“hobby”, die hij nu als gepensioneerde met kennis en passie 
uitoefent, het verschaffen van laptops aan minderbedeelden. 

Hij isoleerde en verbouwde zijn garage tot werkplaats waar hij 
Italiaanse brommers weer een nieuw leven geeft. Zijn grote 
nieuwsgierigheid voor de techniek in Pc’s en laptops gaf hem 
het inzicht dat veel techniek gelijk is waardoor hij langzaam er 
achter kwam dat hij niet alleen brommers maar ook laptops 
een nieuw leven geven kan. Links en rechts zaten er genoeg 
mensen in zijn netwerk die blij waren met een goed gereviseerde 
laptop waarvoor zij alleen de kosten van eventuele nieuwe 
onderdelen hoeven te betalen daar hij, dankzij eerdere giften, 
de meeste onderdelen in bezit heeft. Vooral tijdens de corona 
pandemie was de vraag groter dan het aanbod. Dit laatste was/is 
zijn grootste zorg maar zijn oude schoolvriend Wim Urlings uit 
Spekholzerheide, die nu directeur van drukkerij C. J. Thoma in 
Vaals is, plaatste wat gratis advertenties in de weekbladen 
Omroeper en Vaalser Weekblad, waar hij mooie respons op kreeg. 

Jan bezit van nature een gezonde mensenkennis waardoor hij 
heel selectief is bij ontvangen en schenken van zijn apparaten. 
Steeds zijn er mensen die op slinkse wijze aan een goede en 
vooral goedkope laptop willen geraken en die dan weer tegen 
een pittige prijs doorverkopen. Anderzijds zijn er personen die 
wel een laptop willen hebben, maar door valse schaamte dit 
niet kenbaar maken. Daarom hanteert Jan één voorwaarde: de 
overhandiging van een apparaat gebeurt altijd bij hem thuis. 
Hij kan dan het apparaat beschrijven en eventueel rekeningen 
laten zien van onderdelen die hij nodig achtte te vervangen. 

Dus heeft u nog een oude laptop liggen, aarzel dan niet, bel of 
mail Jan, discretie is verzekerd en middels uw gift aan hem 
maakt u de minder bedeelde mens blij! 
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De werkgever van Gert van Vliet,                 
Everris International B.V., onderdeel van ICL, 
heeft vrijwilligerswerk van z’n medewerkers 
hoog in het vaandel staan. Derhalve worden 
aan verenigingen en stichtingen waar  mede-
werkers zich belangeloos voor inzetten, jaarlijks 
donaties toegekend. Zo mocht zich afgelopen 
jaar Lemieësj Leëft verheugen over de toeken-
ning van een bijdrage ter hoogte van € 1.000,-. 
Op bijgaande foto overhandigt Gert van Vliet 
het certificaat aan voorzitter Frans Bodelier. 

Everris International BV is actief in de veredeling 
van kunstmeststoffen ten behoeve van de 
professionele tuinbouw en toont met deze 
geste voor het verenigingsleven zijn maatschap-
pelijk ondernemerschap.   

Wij zeggen dank aan Everris International B.V. 
(als onderdeel van ICL) voor deze donatie. 

Frans Bodelier 

 

 

Gert, 

Lemieësj  Leëft 

bedaankt ziech  

hatzliech!! 

Heel  fijne  geste 

 

4 MEI 2022 
DODEN 

HERDENKING 
 

19.00 UUR IN DE KERK 
20.00 BIJ  MONUMENT 

 
Met medewerking van: 

 
Mandoline-orkest 

Harmonie 
Just4Fun 
Erewacht 

Voordracht & zang 
 



 

 

 

 

 

Lemiers door de lens van 

Jos Einmahl  (‘Eemoal’) 
Schoolstraat 31, 6295AX Lemiers 

 
’t Sjtriechiezer (strijkijzer/Bügeleisen) 

Dit toponiem is genoemd naar de vorm van 
het gebouw dat gelegen is aan de splitsing 

Rijksweg/Oude Trichterweg te Mamelis  

M:  +31 (0) 6 34854232 
E :  je-fotografie@ziggo.nl 
W: https://www.JE-fotografie.nl 

 
 

 

De dode boom, 100 jaar oud 

Op het oude rangeerterrein te Mamelis net 
tegenover het toenmalige café “Zum Bahnhof” 

Bereikbaar van ma t/m za van 10.00 tot 16.00 uur. 

 

 

 

 

Alle ogen zijn gericht op een fiets met dame. 

Er werd een menselijke keten gevormd die 
een stil protest uitbeeldde tegen kernenergie.  

 

 Deze foto’s zijn eigendom van de fotograaf en hier rustten 
auteursrechten op. Zonder zijn toestemming mogen deze 
niet gedigitaliseerd of op andere wijze gebruikt worden. 
 
 
 
 
 
Hier vestigde de familie Balduin-Delnoye hun 
befaamde slagerij. Hein Balduin kwam van 
Aken-Brand. Het vakwerk in de gevel doet 
denken aan de mooie boerderijen in de Eifel. 

mailto:je-fotografie@ziggo.nl
https://www.je-fotografie.nl/


        Lemiers = Creatief  Door  Aan te pakken 

Lemieësj = Creatief   Deurch   Aa-tse -pakke ! 
       Lemiers = Creativ  Durch  Anpacken 

“Stel”, vroeg Lemieësj Leëft aan Gert van Vliet, “dat je opnieuw 
voor vier jaar in de gemeenteraad wordt gekozen, dan kun je 
je zilveren jubileum vieren”! Wie zou er aan willen twijfelen? 
Een man met een rugzak van 20 jaar ervaring, getrouwd met 
een “Lemieëzjer médje”, beroepsmatig transportmanager bij 
een bedrijf met wereldwijde bekendheid, dat gespecialiseerd 
is in het veredelen van kunststofkorrels. 

Gert zou graag de Lemierser samenleving, net als bij zijn 
beroep, willen “veredelen”. De hoekstenen hierin vormen de 
gezinnen waarbij de verenigingen in een dorp het cement zijn 
waarmee een hechte samenleving wordt gebouwd. Met zijn 
fractie van het CDA wordt goed nagedacht over onder andere 
sociale nieuwbouw in Lemiers. Als er meer jonge gezinnen in 
Lemiers gaan wonen dan kan men de dalende tendens weer 
omdraaien en is er weer mogelijkheid om aan een kleine school 
te denken die vervolgens de vijver vormt waaruit de verenigingen 
hun jonge leden kunnen opleiden. Het is een publiek geheim 
dat café Oud Lemiers te koop staat. In Vaals realiseerde de 
gemeente een mooie uitvoeringszaal, in Vijlen werd onlangs 
tegemoet gekomen aan de wensen van de verenigingen, dus 
ligt het voor de hand dat zij, nu Lemiers als volwaardige kern 
wordt gezien, helpt aan behoud van ons verenigingslokaal, 
waarin zij toch al fors geïnvesteerd heeft. Sinds 1991 was Gert 
op bestuurlijk gebied bij de voetbalclub Lemirsia verdienstelijk 
waar hij zijn steentje heeft bij gedragen aan de fusie met Wit-
Groen Vaals tot Rood Groen LVC’01.  

Gert is blij dat zijn lijst uit een mix bestaat van jonge leden 
met eigen ideeën over de huidige maatschappij en ervaren rotten 
die weten dat besturen een kwestie is van geven en nemen. 
In Lemiers is buiten de Oude Kapel maar weinig te vinden op 
toeristisch vlak; mensen die een kopje koffie willen nuttigen 
en/of hoge nood hebben, weten niet waar zij terecht kunnen. 
Het CDA heeft als grote partij leden die deuren kunnen openen 
als het om de veiligheid gaat van de provinciale weg. De frequentie 
van aan- en afvoertroepen bij de frivole club onder aan de 
Lemierserberg en de oversteek van wandelaars aldaar schreeuwen 
gewoon om veiligheidsmaatregelen. Dat geldt zeker ook voor 
de voetpaden in Lemiers die nu aan groot onderhoud toe zijn. 

Gert, Lemiers heeft een sterke, ervaren vertegenwoordiger in 
de gemeenteraad nodig die zich wil inzetten voor: 

Lemieësj  Leëft…. 
Lemieëzjer jut jevelles sjtèmme 
 

 

 

Bouwen 

Kinderen   
 

School 
 

Verenigingen 
 

 

  

Stemmen 



 

 
 
 

 
 

    
   Coördinator voor de Gemeente Vaals:  
 

     Myriam Zeegers  
     Rijksweg 21, 6295 AK Lemiers 
    06 – 230 81 200   
       myriamzeegers@outlook.com 
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Waar staan zij voor?  Wat gaan ze er aan doen? 

Woa sjteunt ze veur?  Wat jeunt ze dra doeë?  
Wofür stehen sie? Was werden sie dagegen unternehmen? 

 

 Laat ik eerst en vooral voorop stellen dat ik politiek neutraal ben 
en dit graag zo wil houden. Vervolgens ben ik mij terdege er van 
bewust dat de gemeenteraad de hoogste instantie is in ons Vaals. 
Dus als wij iets willen bereiken zullen wij hun hulp hard nodig 
hebben. Mijn nieuwsgierigheid werd dan ook geprikkeld toen er 
een uitnodiging op mijn beeldscherm voorbij kwam om aan een 
kringvergadering in Lemiers deel te nemen. Daar ontmoette ik een 
achttal jongere mensen, die onder aanvoering van Jean Vroemen, 
het programma van de “Nuj Lies” “jesjtalte” willen gaan geven. 

Deze fractie wil zich in de komende vier jaar met name naar de 
kernen presenteren middels halfjaarlijkse kringvergaderingen met 
slechts twee punten op de agenda: 1) wat is er samen bereikt 2) waar 
gaan wij samen aan werken. Om dit uit te dragen zijn er wel 
inwoners nodig die op deze vergaderingen hun ideeën en opmer-
kingen plaatsen. Hieraan schortte het nu schromelijk! Ondergetekende 
was, namens Lemiers, alleen aanwezig. Wat  niet weg nam dat de 
Lemierser knelpunten uitgebreid aan de orde kwamen.   

Aandachtig werd geluisterd, zonder te notuleren, wat “Leëft in 
Lemieësj”. Twee verenigingen, die mede de ruggengraat van het 
dorp vormen, gaan alvast buiten Lemiers repeteren voor als het 
verenigingslokaal in Lemiers een andere bestemming krijgt. De 
veiligheid van de Rijksweg bij het kruispunt en onder aan de 
Lemierserberg laten te wensen over. Wanneer de erediensten in 
de parochiekerk stoppen wat zal er dan met het gebouw 
gebeuren? Wateroverlast, zoals op 14 juli jl. in Oud Lemiers, zou 
wel eens vaker kunnen optreden. De voetpaden Lemiers/Holset, 
Gastmolen-Oud-Lemiers, Oude-Molen etc. zijn in onze toeristische 
gemeente Vaals toch een bepalend onderdeel? Dan zal een 
openbare sanitaire gelegenheid  geen overbodige luxe zijn voor  
wandelaars/fietsers met hoge nood. Wij, Lemiersenaren, dienen 
onze raadsleden over de tekortkomingen in te lichten en 
vervolgens achter de veren te zitten.  

Lemiers kent nog meer problemen die op zo’n bijeenkomst kunnen 
worden aangekaart, maar dan zul je er toch echt heen moeten 
gaan! Vertegenwoordigers in onze gemeenteraad kunnen zich 
hiervoor inzetten en hun resultaten om het halfjaar presenteren. 
Het initiatief dat “Nuj Lies” in Lemiers nam sprak mij wel aan. Als 
zij dit met succes kunnen waar maken zullen andere fracties dit 
voorbeeld volgen. Voor welke lijst u ook kiest, kies in elk geval 
voor Lemiers, maar kies!  

FraBo. 

 

 

 



 
 

Lemieësj  Leëft 

biedt u  

gratis  

deze poster aan. 

Mail naar: 

Lemieesjleeft@gmail.com 

of bel: 

043-851 9 456 

 

 

 

Omleiding  voor  wateroverlast  in  Oud Lemiers  oplossing? 

Op 14 juli werd de Selzerbeek, 
niet alleen in Oud Lemiers, een 
beangstigende rivier. Bewoners 
moesten in allerijl hun have en 
goed veilig stellen en het kunst-
werk in de Catharinakapel werd 
zwaar beschadigd. Inmiddels 
zijn de oevers van de beek aan 
Nederlandse zijde verstevigd 
maar de kans dat een volgende 
overstroming haar verwoestende 
werk zal verrichten is groot. 

Misschien kan bijgaande schets 
voor een adequate oplossing 
zorgen. Het water wordt hier door 
‘n kanaal of buizensysteem om 
Oud Lemiers heen geleid. 
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Onze verenigingen  Ós  vereine   Unsere Vereine  

 
Harmonie St. Catharina 
www.harmonielemiers.nl 

secretaris@harmonielemiers.nl 
 

 
Mandoline-orkest “Alpenklank” 

alpenklank@gmail.com 
 

 
CV”.  “De Grensschiebere 

www.de-grensschiebere.nl 
 buecken@hetnet.nl 

 
Voetbalclub Rood Groen LVC’01 

www.roodgroenlvc01.nl 
info@roodgroenlvc01.nl 

 
Sticht. Catharinakapel Lemiers 

www.catharinakapel-lemiers.nl 
info-stichting@catharinakapel-lemiers.nl 

 
EHBO afdeling Lemiers 
 pietenlisa@home.nl 
 06-424 97 975 

 
Skatclub Ohne Vier 
 043-306 3421 

 
Schietvereniging Sint Expeditus 

 045-5444 158  
 

 
 info@vallei-lemiers.nl 

 
 

 
Mannenkoor CCK’74 

www.cck’74 
 jc.dejager@hetnet.nl 

 

 
Erewacht St. Expeditus 
 @erewacht.st.expeditus 

 

 
Vrouwenkoor Avec Plaisir 

www.vrouwenkooravecplaisir.com 
ap@vrouwenkooravecplaisir.com 

 
Heemkundekring “De  Auw 

Kapel” 
www.hkkauwkapel.wordpress.com 

 info@deauwkapel.nl  
 
 

Loterijclub  “Vriendenkring” 
 

Soos Lemiers 
 06-411 27 989 

 
Schietvereniging Sint Paulus 

 
Loterijclub “Verenigde Vrienden” 

 
Kegelclub “Krans Zeven” 

 
Oranje Comité Lemiers 

 043-306 5252 
 
 

 
Gemengd koor Just4Fun 

www.just4funkoor.nl 
secretaris@just4funkoor.nl 

Woensdag 4 mei 2022 
Praktisch alle Lemierser 
culturele verenigingen 
verlenen medewerking 

   
APRIL 

M.O.Alpenklank  
Donateursactie 

Rood Groen LVC’01 
“Kouwsjiese” 

Erewacht St. Expeditus 
16-04 Jaarfeest – 18.00 uur kerk 

Mannenkoor CCK’74 
16-04 Paaswake 18.30 uur kerk Vaals 
17-04 Hoogmis, 11.15 uur Lemiers 

Oranje Comité Lemiers 
27-04 Viering Koningsdag 
Harmonie St. Catharina 

30-04 Voorjaarsconcert 19.30 uur 
In café/zaal Oud Lemiers 

 
MEI 

Harmonie St. Catharina 
03-03 in de avonduren 

Rondgang voor instrumentenfonds 
Dodenherdenking 

Woensdag 4 mei kerk Lemiers en 
gevallenenmonument 

 
JUNI 

EHBO LEMIERS 
Donateursactie 

Rood Groen LVC’01 
Jeugdkamp voor leden 

M.O.Alpenklank 
Spaarvarkentjesactie 

Voorjaarsconcert 19.00 uur 
In café-zaal Oud Lemiers  

http://www.harmonielemiers.nl/
http://www.de-grensschiebere.nl/
mailto:buecken@hetnet.nl
http://www.roodgroenlvc01.nl/
http://www.catharinakapel-lemiers.nl/
mailto:pietenlisa@home.nl
http://www.cck%E2%80%9974/
mailto:jc.dejager@hetnet.nl
http://www.vrouwenkooravecplaisir.com/
mailto:ap@vrouwenkooravecplaisir.com
http://www.hkkauwkapel.wordpress./
http://www.just4funkoor.nl/


 

 

Hier komt u vakkundig terecht ! 



 

Óp  de  wei  beej `t  kastieël  jeet  ’t  brenne ! 

          

         Oesnüediejoeng 

         Uitnodiging 

         Einladung 

 

 

 

 

 

 

Eindelijk is het weer zo ver. We zijn heel blij, 
dat we ons lentevuur weer kunnen laten 
plaats vinden.  
Twee jaar zonder, dat is best lang. Het is een 
lange traditie, geboren uit de wens, mensen 
uit Lemiers met elkaar in contact te brengen. 
Zowel degenen, die hier al generaties wonen 
als mensen, die hun wortels ergens anders 
hebben. Tot nu toe hebben elke keer weer 
andere mensen hun weg naar de wei tegen-
over de kasteelhoeve gevonden en hebben 
wij steeds weer nieuwe mensen gesproken. 
Daarom zijn wij – de bewoners van de kasteel-
hoeve - extra blij om na twee jaar met weinig 
contact, iedereen - en werkelijk iedereen - 
uit Lemiers welkom te heten op 23 april  a.s. 
vanaf 19.00 uur, om gezellig van een hapje 
en drankje te genieten en elkaar – weer, of 
voor de eerste keer - te spreken. Wij zorgen 
voor de drank en vragen om kleine hapjes 
(fingerfood!) voor het buffet. Heb je nog 
onbehandeld hout dat je kunt brengen, bel 
dan 06-40383648 

Lentevuur 

Osterfeuer 

Kom zaterdag 23 april a.s., vanaf 19.00 uur, 
na twee jaar verplichte pauze, naar de wei 
tegenover de kasteelhoeve. Drankjes zijn 
er, uw aanwezigheid, gezelligheid en voor 
het buffet fingerfood hapjes die u mag mee-
brengen, zijn hartelijk welkom. 



 

In Lemiers kost het weinig moeite om een leuk 
rondje met je hond te lopen. Weinig moeite ook, 
om hem zijn behoefte te laten doen. Een prima 
plek dus om een hond te hebben. 
Maar dat neemt niet weg, dat hondenpoep ook 
in ons kleine dorpje tot overlast kan leiden. 
Persoonlijk vind het niet fijn wanneer ik - op 
welk wandelpadje dan ook - het dorp verlaat,  
links en rechts de drollen zie liggen en zeker  als 
je iemand  tegenkomt, je  een stapje op zij doet 
om ruimte te geven en… “pratsj”! 
Wij wonen aan een zo’n weggetje, waar je het 
dorp verlaat, in de Oude Kasteelhoeve te Oud 
Lemiers. Dit gedeelte van ons mooie dorp wordt 
mogelijkerwijze niet door iedereen als bebouwde 
en bewoonde kom ervaren. Wij treffen hier 
regelmatig hondendrollen aan, direct onder de 
brievenbus … Een stapel post, een brief glijdt er 
tussen uit, valt naar beneden en.. ”pratsj”! Of je 
ziet een drol in het donker niet liggen, wilt de 
post uit de bus halen en…”pratsj”! Ook naast en 
achter onze auto, die hier geparkeerd staat 
komen we regelmatig iets tegen (lekker, als je 
de auto instapt of bij de kofferbak wilt…) 
“pratsj”. 
Wij zijn het internet ingedoken om erachter te 
komen of je hondenpoep altíjd moet opruimen 
of alleen in de bebouwde kom. En of de laan 
naar het kasteel (’t Hoazjelt) en de klinkerweg 
naar de kasteelhoeve eigenlijk tot de bebouwde 
kom horen. Een definitief antwoord konden wij niet 
vinden.  
Maar is dat belangrijk? Ik denk het eigenlijk 
niet. Belangrijk is, dat hier mensen wonen die 
overlast ervaren. Dat hier kinderen leven die in 
de berm door de bladeren heen lopen en in 
hondendrollen trappen (“pratsj, pratsj”). Dat hier 
een 85jarige dame woont, die met de rollator op 
de smalle klinkerweg plaats moet maken voor 
een auto en met haar schoenen of wielen in de 
poep beland (“pratsj”). Dat het niet fijn is, om 
een hondendrol onder je brievenbus of achter je 
auto tegen te komen.  
Daarom vragen we iedereen, die hier zijn hond 
uitlaat, heel vriendelijk: “Wilt u alstublieft ook 
hier de poep opruimen?” (Geen “pratsj” meer). 
Bedankt voor uw begrip, ook namens onze buren. 
Stefanie en Ruud 
 

‘t Hoazjelt, ’t Sjtroongsbérs’je va Lemieësj 
De Kasteellaan , het  honden -poepheuveltje van Lemiers 
Die  Schlossallee,    Lemierser Scheisshügel  für Hunden 
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