
 
 

Lemieësj  Leëft 
       JAARGANG 3                    November 2022                                NR. 9 
       Redactie:  lemieesjleeft@gmail.com           Nieuwsbrief: verschijnt 4x per jaar    

Beste mensen, 
De donkere dagen zijn er al; Sinterklaas is in het land, Kerstmis komt eraan. Ik 
kreeg er weer last van dit jaar: Verlies van vertrouwen in het leven. Ik zie de rotzooi 
op straat. Vlak na het leegrapen van de bermen liggen er weer nieuwe blikjes, 
flesjes, sigarettenpakjes en peuken. Ik word chagrijnig. Ik zie om me heen wat er 
nog allemaal móet gebeuren en wat véél te lang blijft liggen. Ik zie de ziektes van 
de mensen om me heen, ik hoor over de kanker, de onderdrukking van mensen die 
een stadion bouwden, ik zie het verval van de natuur, ik voel de kou die verder en 
verder mijn huis intrekt en ik wil de verwarming niet aan zetten. Te duur en ik 
wil Poetin niet steunen. Ik hoor mezelf hoesten en snotteren. De kippen leggen geen 
eieren meer. Als ik ga werken vertrek ik in het donker en ik kom thuis in het donker. 
Als ik vrij ben, kan ik gelukkig wel wat daglicht vangen. Dan probeer ik buiten te 
zijn, waar ik me lekker voel. Voor mijn gevoel is er te weinig vrije tijd. En ik voel 
me ook alleen, zielig en eenzaam. Bah. Ik zak in mijn ellende en voel geen 
verbinding meer met de wereld om me heen. Maar dan langzaamaan,  komen er 
signalen van buiten die me weer bereiken. Mensen hebben me nodig, we doen 
het nog steeds samen. We spelen een najaarsconcert en het wordt me duidelijk 
dat ik een gewaardeerd onderdeel ben van de harmonie. De harmonie die volgend 
jaar 125 jaar bestaat! We bereiden een feestjaar voor. Er is belangstelling voor 
samenwerking op de Wij en ook voor het gemeentelijke voedselbos (3 december 
plantdag ). De verenigingen maken afspraken om elkaars activiteiten te ver-
sterken. Hopelijk blijft de gezinsmis met Kerstmis bestaan. En wellicht kunnen 
we zélf het verkeer regelen tijdens activiteiten in het dorp. Wie wil nog meer af 
en toe verkeersregelaar zijn? 
In deze nieuwsbrief wordt weer verhaald over de gewone dingen van het leven, 
die tegelijkertijd ook bijzonder zijn. Wol spinnen, zo heerlijk, zo gewoon, zo 
bijzonder. Maar ook over de zorgen die er zijn over het voortbestaan van ons 
kerkgebouw voor de gemeenschap. Al is het katholicisme minder populair, verbinding 
ervaren is nog steeds een van de belangrijkste levensbehoeftes. Tijdens een 
bijscholing van mijn werk leer ik dat kinderen overlijden wanneer ze geen verbinding 
ervaren. De foto’s van oud Lemiers geven aan dat het zin heeft om aan te geven 
waar je behoeftes liggen, al duurt het soms lang voordat we elkaar begrijpen. 
Op het juiste moment op de juiste plek en op de juiste manier … soms stroomt 
er veel water door de Selzerbeek voordat het bij elkaar komt. Wie ook foto’s maakt is 
Jos Einmahl, kunstwerken zijn het! Hij nodigt ons uit voor zijn indrukwekkende 
tentoonstelling. Met elkaar houden we Lemiers steeds een stukje fraaier. 
Ook deze nieuwsbrief hebben we samen gemaakt. Ik heb weer vertrouwen in 
het leven. Het Licht van Kerstmis komt eraan, daarna worden de dagen weer 
langer. Concerten, carnaval, lente. Mogelijkheden tot ontmoeten. Vertrouwen 
in elkaar, vertrouwen in Lemiers. Tot ziens! 
                                                   Astrid  Merkx 

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

 

Overleden : 
 
Tiny Schijns-Ernes 
Weduwe van Hubert Schijns 
* 20-12-1930 Lemiers 
† 28-08-2022 Vaals 
 
Sjef Horbag 
Echtgenoot van Lenij Lemmens 
* 16-12-1933 Lemiers 
† 20-06-2022 Vijlen 
 

 

 

 

 

 
Maria Scheepers-Schins 

Weduwe van Hubert Scheepers 
  * 08-06-1923 Melleschet            

† 29-08-2022 Vaals 
 

Leo Niessen 
Weduwnaar van Annie Ruijters 
     Overleden in de leeftijd van 

88 jaar te Bocholtz 
 

 

Geboren 

 

 
SENN 

  Zoon van 
Francis en Job Snackers 
Rijksweg 105 
6295 AM Lemiers 

   
 
 

Rieki Hendriks-Limpens 
Weduwe van Hub Hendriks  

*20-08-1930 Lemiers 
† 26-08-2022 Simpelveld 

 
Frans Laeven 

Echtgenoot van Paula Bischoff 
*19-03-1932 Harles  
† 01-08-2022 Vaals 

Getrouwd 
 

Michelle  kuijpers 

∞ 
hubertus  f inders 

 
18 juni ‘22 kerk holset 

 



 
Frühstück – Ontbijt             Een bijna kerstverhaal 

Hij aarzelt even als ik vraag wat hij beroepsmatig doet. Hij lijkt me te 
jong om al met pensioen te zijn. Dan zegt hij “ik werk bij de politie”. Ik 
snap de aarzeling meteen, want er komt iets automatisch in mij naar 
boven. Het dubbele gevoel van “ai, nu uitkijken dat je niks verkeerds 
doet of zegt” tot “de politie is je beste vriend”. Hij is zo iemand die je 
dag kan maken of breken. De politie. Die wil je niet nodig hebben; en 
die hebben we wel nodig. We zitten aan het ontbijt. Althans, híj zit aan 
het ontbijt. Ik drink alleen thee. Hij heeft vannacht bij mij geslapen. In 
de gastenkamer, waar ik onderdak geef aan mensen die te voet of op 
de fiets een tocht maken. Door adressen zoals de mijne hoeven ze minder 
spullen met zich mee te sjouwen.  
Maar ik reageer niet inhoudelijk. Ik merk op dat dat heel breed en op 
meerdere levels kan zijn. Hij knikt en zegt dan dat hij op meerdere 
plekken gezeten heeft en dat hij nu de luxe heeft om twee dagen per 
week te werken en dat hij verantwoordelijk is voor de planning van het 
geel. Dat hij de vrijheid heeft om zijn werk te doen op tijdstippen en 
plekken die hijzelf verkiest. En hij zegt dat hij ook wiskundeleraar is 
geweest en dat hij op straat gewerkt heeft. Ik zeg hem dat hij het leven 
dan wel van alle kanten gezien zal hebben. Dat beaamt hij. “Ja, soms zo 
schrijnend”, zegt hij. “Wij moeten handelen als er een hele voorgeschiedenis 
is. Dan komen we binnen en moeten in een ogenblik de situatie inschatten. 
Soms gevaarlijk, soms zo pijnlijk, soms gruwelijk. Zelfmoord, ongevallen, 
geweldsituaties. Hele gezinnen zitten er achter die drama’s”. Ik vraag 
hem wat uit zijn werkende leven het meest is bijgebleven en hij noemt 
dat het zo oneerlijk verdeeld is in het leven. Dat er groepen van mensen 
zijn, waarbij het te begrijpen is dat ze doen wat ze doen. En dat het zo 
ontzettend moeilijk is om daaruit te krabbelen.  
Ons gesprek verloopt zorgvuldig. Ik heb gisteren gelezen in een boekje 
dat ik voor mijn werk aan het lezen ben over de kansenongelijkheid in 
de wijken van Rotterdam. Er zijn wijken waarbij een zwangere vrouw 30 
keer zoveel kans heeft dat haar kind overlijdt tijdens de zwangerschap ten 
opzichte van een andere wijk. Hij knikt. Hij herkent het. De postcode 
bepaalt je toekomst. Hij vertelt over zijn verlangen om voor mensen het 
verschil te maken. Om hen te helpen. En dan noemt hij zelf ook het 
dilemma van het uniform. Dat nodig is en dat ook afschrikt. Dat je met 
alle goede bedoelingen van de wereld soms zo mis kunt kleunen. De tijd 
dat hij als wijkagent werkte, was zijn beste tijd. Hij kende de mensen en 
kon daardoor ook het verschil maken. Soms in burger, soms in uniform, 
hij kon zelf de inschatting maken. Tijd en aandacht, daar gaat het om. 
En dat kan ik dan weer beamen. Ook in mijn vak, zowel in de verloskunde 
als het onderwijs draait het om tijd en aandacht hebben voor het proces 
van de ander. 
Het is even stil en dan zegt hij: “mijn vrouw is ziek”. Ik kijk hem aan en 
hij vervolgt dat zijn vrouw al langer last heeft van schizofrenie en nu aan 
de ziekte van Alzheimer lijdt. De zus van zijn vrouw is nu bij haar, zodat 
hij kan wandelen en er even uit kan zijn. Het geeft hem ruimte en tijd 
voor zichzelf. Ruimte in zijn hoofd; even niet ‘aan’ hoeven staan. Ik begrijp 
zijn eenzaamheid, ik zie zijn kracht waarmee hij al die ballen de lucht in 
houdt. En ik weet dat dit verblijf hem goed gedaan heeft. Hij zegt dat hij nog 
vaker hier in de buurt wil wandelen en dan zeker hier weer aanklopt. 
Als hij zijn spullen gepakt heeft, zeg ik dat ik ernaar uitkijk dat hij weer 
terugkomt. “Ik ook” zegt hij en dan vertelt hij dat hij niets in het gasten-
boekje heeft geschreven. Dan zegt hij “maar het is jouw kwaliteit dat je 
mensen op het gemak weet te stellen. Jij geeft vertrouwen en dat heeft 
meteen invloed op het verblijf.” Dan nemen we afscheid. Als ik de kamer 
klaar maak voor de volgende gasten laat ik ons ontbijtgesprek op me 
inwerken en realiseer ik me dat deze man mij juist vertrouwen heeft 
gegeven. Dat wat je geeft, krijg je ook weer terug. Zoiets? 
      
       Astrid 
 

 

Wol, va eeje jeëld….  
Ik ben gek op schapenwol. Als ik hier- 
naast dat bruine schaap zie.. prachtig die 
bruine kleur.  
We waren dus in Zeeland op vakantie de 
kinderen waren nog jong. We gingen 
naar Veere. Eerst leuke dingen gedaan 
met de kinderen en opeens.. woar de 
mam (ikke) dus aan de beurt. Ik moest 
zonodig weer naar een handwerkwinkel. 
Dames zaten er te spinnen, wat mooi. 
Mevrouw, wil u eens proberen? (van 
probiere weëde de Joonkvrauwe raar….). 
Nou, dat woord ‘proberen’ hoef je mij 
niet zeggen. Ik zat meteen op de kruk. 
Een X voorgedaan en mijn wiel draaide. 
Ik was trots. De dames verbaasd,  waren 
ervan overtuigd dat ik dat vaker had ge-
daan. Nee dus. Wat een heerlijk gevoel 
was dat. Dat vet tussen de handen. Dat 
vet in die wol. Goed voor je handen en dat 
verven op natuurbasis, wat een kleuren. 
Rodekoolbladeren, uienschillen wat mooi. 
Wat een kleurenpallet. Mijn man was 
stomverbaasd. Ik ging met de gesponnen 
wol terug naar het hotel. Breien. Maar ik 
wilde er verder mee. Had, zelf geen 
spinnenwiel. Ik zei de volgende dag: 
“iech wèl ee sjpènnewiel...” mijn man 
zei: “nee”. Maar bij grote beslissingen 
zei ik: “iech han mie eeje jeëld”. Mijn paps 
was erg gul, en geregeld gaf hij met een 
warme hand. Briefgeld noemde ik dat, 
geleerd van mijn kinderen. Briefgeld 
maakte geen geluid.  
Mijn man die het stiekem erg leuk vond, 
reed met me terug naar Veere. Het werd 
een spinnewiel op kogellagers Door die 
kogellagers was de kogel door de kerk. 
Dat ding liep echt soepel. Een schaap had 
ik niet, kreeg ik niet. Hij had zijn duiven, 
ik geen schaap. “Doe bis zelf ee schoaf”. 
Het.. “eeje jeëld” mocht ik houden. Het 
spinnewiel was een kado voor de kerst, 
verjaardag en moederdag samen, dan 
hoefde hij daar niet meer aan te  denken. 
Een zak ongesponnen wol kreeg ik mee. 
Mijn handen waren heerlijk zacht. 
In de zomer gingen we naar Zwitserland, 
daar in de bergen woonde Katrin Ruëg, 
ze spon, had schapen en verfde met 
natuurproducten. Daar ging ik ervaring 
opdoen en een boek over het spinnen 
kopen, want: “iech hauw mieë eeje 
jeëld!!”  
                                  Melanie 
 



   K Kérchekroam 

 

Kerk Tienray, Klein Lourdes 

 

 

 

Kerk Vortum-Mullem, geheel aangepast 

 

 

Kerk Horst, als school ingericht 

Katholieke kerken zijn toch van ons allen?  

 Katholische Kirchen gehören uns Allen doch? 

Zou je denken. Het is ook zo, tenminste in óns bisdom, maar je 
kunt er niet alles mee doen wanneer ze aan de eredienst 
onttrokken worden. Dan speelt het canoniek recht een rol 
waardoor veel goed gemeende initiatieven de grond ingeboord 
worden. 

De Vereniging voor kleine kernen Limburg, waar onze gemeente 
ook lid van is, nodigde haar leden uit voor een dagje 
kerkbezoek aan drie parochies, om met eigen ogen te zien wat 
alles mogelijk is met een kerk die aan de eredienst onttrokken is  
en hoe dit tot stand gekomen is. Voor de ca. 50 personen, 
waaronder ondergetekende, was het kleine Tienray het eerste 
station. Met 800 inwoners een prima vergelijk met Lemiers. 
Dhr. Geurtsen, lid kerkbestuur, schilderde het verloop van de 
onderhandelingen met het bisdom, om van de parochiekerk één 
dorpscentrum te maken, uitvoerig tegenover een gretig luisterend 
gehoor. Hieruit bleek wel terdege dat veel parochies met hetzelfde 
probleem zitten, weten waar de klok (het bisdom) hangt maar de 
klepel niet kunnen vinden. Het bisdom heeft blijkbaar geen visie 
met richtlijnen waar kerkbesturen mee verder kunnen. In 2013 
is in Tienray een stichting in het leven geroepen die tot op 
heden nog geen stap verder gekomen is. Men beschikte over 
een goed gevulde parochiekas waaruit ieder jaar €20.000 naar 
het bisdom overgemaakt werd en nu per 1-1-2023 leeg is! 

De goed georganiseerde trip werd per luxe touringcar 
voortgezet naar het net over de grens met Limburg liggende 
dorpje Vortum-Mullem, vallend onder bisdom Den Bosch. Hier 
gelden heel andere regels waardoor veel mogelijk is. De 
Stichting Knillus (verbastering van de naam Cornelius) heeft, via 
haar gemeente Land van Cuijk, de kerk van het bisdom gekocht 
en er werkelijk een schitterende accommodatie voor verenigingen, 
jongeren, trouwpartijen, jubilea etc. van gemaakt. In tegenstelling 
tot Roermond zijn in dit bisdom alle parochiekerken eigendom 
van het bisdom en is de overdracht niet direct aan het canoniek 
recht (kerkelijk recht) gelieerd. Uit de gesprekken bleek dat 
projectontwikkelaars bijv. de handen afhouden van parochie-
kerken omdat ze zoveel “beren” op hun weg vinden. Daarbij is 
de kerk van Lemiers een Rijksmonument wat vooral veranderingen 
aan de architectuur in de weg staat. Op een groot bord staat: 

“Iedereen wist dat het niet kon,  
totdat er iemand kwam die dat niet wist” ! 

Wij zoefden terug naar Limburg, naar de Norbertuswijk in Horst, waar wij 
verbaasd een vrij moderne kerk met een pui geheel uit gebrandschilderd 
glas, gebouwd in 1960,  aanschouwden. Het gemeentebestuur uit Horst, 
zo vertelde ons een ex-ambtenaar aldaar, heeft met het bisdom de onder-
handelingen gevoerd om van deze kerk een scholengemeenschap te maken. 
Het is de meest arme wijk van Horst waar onder andere ca. 8000 Polen 
wonen. Volgens de gids wonen hier meer vrijwilligers dan in de gehele 
gemeente Horst. Van de kerk bleef alleen de schitterende gevel met 
toren staan. Het is een wijkhuis geworden voor iedereen waar speciaal 
aandacht is voor de “niet-begrepenen” onder ons.  

Al met al een overrompelende ervaring om niet te vergeten. 

      Frans Bodelier 

 



Wén me ziet, datste zies, watste noch nieë jezieë has! 
Als men ziet, dat je ziet, wat je nog nooit hebt gezien!                               

Wenn man sieht, das man sieht, was man noch nie gesehen hat! 

Voor vaderdag kreeg ik een weekend Brugge cadeau. Schitterend weer, geweldige stad, 
bourgondische kost (waterzooi), honderden biersoorten, 50 chocolaterieën enz. je weet gewoon 
niet waar je allemaal de lens van je camera op moet richten.  

Dat laatste is waarschijnlijk het euvel van de eenvoudige amateurfotograaf die met zijn kleine 
camera alles wil vast leggen met liefst de silhouetten van zijn kroost als bewijs dat ze er samen 
waren. Leuke herinneringen voor later. Laat je ze aan het thuisfront zien dan begint die na tien 
foto’s onmerkbaar te geeuwen daar het veel van hetzelfde is.  

Een bezoekje aan Jos Einmahl, in de Schoolstraat, leert al gauw dat zijn professionele, meestal 
zwart-witte kunststukjes, iets vertellen over wat je ziet. Eigenlijk is er geen uitleg nodig want, ook 
al heb je het nog nooit gezien, wat je te zien krijgt raakt je. Het stemt  tot nadenken, roept vragen 
op, brengt je in een bepaalde stemming waardoor je gemakkelijk een gevoelsuitwisseling aangaat. 
Kortom, hier komt iets tot uitdrukking wat je ziel raakt. Na 10 foto’s wordt je nieuwsgierig naar 
wat nummer 11 voor je in petto heeft! 

Wie is Jos Einmahl? 

 

Het creatieve gen is rijkelijk aanwezig  in de familie. Vader Mathieu tekende en schilderde graag, van 
dochter Denise laat Jos trots enkele potloodtekeningen zien die werkelijk ongelooflijk mooi zijn en zoon 
Kevin is sinds kort ook aangesloten bij vaders fotocollectief. Jos is een autodidact die naast zelfstudie 
cursussen aan de Belgische school voor volwassenen te Voeren bezocht. 

De hobby waarmee hij in 1978 begon is inmiddels flink uit de hand gelopen. Naast enkele solo- en 
groepsexposities werden in opdracht van de Heiligdomsvaart en Centre Ceramique uit Maastricht drie 
genomineerde foto’s van hem geëxposeerd met als thema ‘barmhartigheid’. In de vestiging van het 
Elisabeth Stroeven Fonds aan de Abtstraat in Maastricht zijn foto’s van hem tentoongesteld met 
als thema “verandering”. De expositie was georganiseerd door “Fomaas” samen met het hiervoor 
genoemde Elisabeth Stroeven Fonds. In fotografieblad “Zoom“ blijft zijn talent ook niet onopgemerkt. 
Diverse keren zijn foto’s van hem gepubliceerd en is hem verzocht daarbij zijn visie te delen met de 
lezers. Kijk ook eens op https://je-fotografie.nl waar een groot aantal van zijn foto’s worden getoond. 

Over de expositie. 

Zes fotografen, waarvan drie afgestudeerd aan de kunstacademie, vonden elkaar in het 
fotocollectief “Passion” om samen invulling te geven aan hun gezamenlijke passie. Iedere fotograaf 
brengt zijn eigen stijl/thema in beeld. Uit de gemeente Vaals zijn dat naast Jos, die als thema 
“actualiteit” en een dwarsdoorsnede uit zijn gehele oeuvre laat zien, Jeannie Bischoff uit Holset, 
die de schoonheid van de alledaagse dingen met ons deelt en Henk Valkenberg uit Vaals die het 
thema Cultuur & Erfgoed een fotografisch hart toedraagt. Het zal zeker de moeite lonen om de 
expositie in de Kopermolen, vanaf 27 november tot 12 februari 2023 van vrijdag t\m dinsdag, een 
bezoek te brengen om te genieten van wat zij tentoonstellen. Toegang is gratis. Bezoek ook:. 
https://fotocollectiefpass.wixsite.com/passion. Indien u van Jos graag uitleg wilt hebben, neem dan 
telefonisch contact met hem op:  +31 (0) 6 3485 4232 of via zijn e-mailadres: je-fotografie@ziggo.nl. 
Indien het schikt is hij graag bereid de expositie samen met u te bezoeken. 

           Frans Bodelier 

Een groot deel van zijn jeugd bracht Jos als “richtieje Lemieëzjer jong” door achter 
de oeroude Catharinakapel, het meest schilderachtige pleintje in de gemeente 
Vaals. Een verantwoordelijke baan in het ziekenhuis compenseerde hij met een 
hobby fotografie. De voldoening en rust die hij hierin vond komt hem nu ten 
goede. Hij maakt namelijk een heel vervelende periode door, veroorzaakt door 
een hersenvliesontsteking. Als klap op de cameralens werd zijn vrouw Marion door 
hetzelfde euvel getroffen. Niet iedere man krijgt net als Jos alle steun van vrouwlief, 
maar in deze is zij de stille kracht achter zijn succes. 

https://fotocollectiefpass.wixsite.com/passion
mailto:je-fotografie@ziggo.nl


 

 

 

 

 

Communicatie? 

Waarom? 

Ze is niet vanzelfsprekend! 

Woningnood? 

JE-Fotografie 
Fotograaf Jos Einmahl 

Schoolstraat 31 
6295AX Lemiers 

M:  +31 (0) 6 34854232 
E :  info@je-fotografie.nl 
     je-fotografie@ziggo.nl 

W: https://www.je-fotografie.nl 

Bereikbaar:  
ma / za van  10.00 t/m 16.00 uur 

 

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


Vuur zeunt noch nit jaans tsevreë, wa!   

Wij zijn nog niet helemaal tevree’ hé!                                    Wir sind noch nicht ganz zufried‘, né! 

 

Nadat „Lemieësj Leëft“ een kleine vergadering belegd had met vertegenwoordigers van de gemeente, de 
gemeenteraad en bewoners van Oud-Lemiers mocht Oud-Lemiers op heel korte termijn een oplossing aanschouwen 
voor het zeer gevaarlijk kruispunt waar de weg vanaf Oud-Lemiers kruist met de laan (’t Hoa’sjelt) naar het kasteel. 
Nu wordt men gewaarschuwd door drie blokken dat rechts voorrang heeft maar door de eeuwig groene heggen is er 
nog steeds geen zicht op het verkeer dat vanaf het kasteel komt. Het is een halve oplossing. Hier zou een 
verkeersspiegel zeker op zijn plaats zijn. Bedankt gemeente voor de geleverde oplossing maar helemaal tevreden kunnen 
wij nog niet zijn.  

 

 

Op hetzelfde kruispunt is onlangs een rustbank geplaatst die veel gebruikt wordt. Fietsers genieten hier van het 
prachtig uitzicht maar hun rijwiel kunnen ze niet veilig stallen. Bij gebrek aan ruimte staan de fietsen op het wegdek 
geparkeerd. Men zou dit kunnen opvangen door de bank naar rechts te verzetten en bv. een fietsenrek op de 
vrijgekomen plaats aanbrengen! 

 

 
Sjön jrus van ’t Kriskènsje, 
los üch d’r knieën sjmache 
en veur ’t nui joar weunsje 
va jeluk, friede en leefde.  



Onze verenigingen  Ós  vereine   Unsere Vereine  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wat sjteet aa? 
 

CV. De Grensschiebere 
Za. 14 jan. Proclamatiezitting 

Zaal Oud Lemiers 
Za. 21 jan. Kinderzitting om 14.00 uur 

in zaal Oud Lemiers 
Vrijdag 3 febr. Prinsenreceptie 
19.00 uur in zaal Oud Lemiers 

Za. 11 febr. Auw Wieverbal 
in zaal Oud Lemiers 

Do. 16 febr. Auw Wieverdag in Vaals 
Vrijd. 17 febr. Schoolcarnaval 

Vrijd. 17 febr. Ziekenbezoek Lemiers 
Za. 18 febr. Kinderoptocht in Vaals 

Za. 18 fe. Thema-avond met live-music 
In zaal Oud Lemiers 

Ma. 20 febr. Optocht Vaals 
Ma. 20 febr. Springmiddag 

Di. 21 febr. Grote optocht Lemiers 
Di. 21 febr. Prinsenbal (Seiz. afsluiting) 

Wo. 22 febr. Om 20.00 uur 
Haringbijten in café Oud Lemiers 

 

Mannenkoor CCK’74 

Zo. 18 dec. Kerstconcert om 17.00 uur 
 in de  St. Pauluskerk te Vaals 

Za.24 dec. Kerstliederen Langedael 
Za. 24 dec. 19.45 Kerstviering Lemiers 
Za. 24 dec. 23.20 uur Nachtmis Vaals 
Ma. 26 dec. 11.15 uur H. Mis Vaals 

Zo. 1 jan. 11.15 uur Nieuwjaarsmis Vaals 
 
 

Harmonie St. Catharina 
Za. 26 nov. Patroonsfeest    

18.00 uur H. Mis kerk Lemiers 
26 November – Speculaasactie 

Zo. 25 dec. Koperensemble    
11.15 uur kerk Lemiers 

Zo. 8 jan. Nieuwjaarsconcert 
om 11.00 uur zaal Oud Lemiers 

 
             

 
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  
 

Lemieësj Leëft 
043-851 94 56 

 lemieesjleeft@gmail.com 
 
 

 
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 
 06-23 00 06 77 

 
Schietvereniging Sint Paulus 

 
Loterijclub “Verenigde Vrienden” 

 
Kegelclub “Krans Zeven” 

 
Oranje Comité Lemiers 
 043-306 5252 

 
 

 
Gemengd koor Just4Fun 

www.just4funkoor.nl 
secretaris@just4funkoor.nl 

Mandoline-orkest Alpenklank 
4 Dec., 11.00 uur, Adventsconcert 

Zaal Oud Lemiers    
 

Ma. 26 dec. H. Mis, 11.15 uur  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 ! 
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