“De Kaatboere zuunt ze vleege !!! “
Na een jaar binnen het sprookjesthema
“D’r woar ins …… !” samen met prins Ruud I
(de Koning) in de wolken te hebben geleefd,
staan de Kaatboere weer met beide benen op
de grond en richten zij zich volledig op hun 53e
seizoen. Desondanks blikten zij in de afgelopen
maanden af en toe nog weemoedig omhoog naar
die wolken en zagen zij zich in gedachten nog
ergens daarboven zweven ! Een titel voor het
nieuwe thema was dan ook snel gevonden.
Natuurlijk zit er meer achter de themanaam voor
het nieuwe seizoen. Nog veel méér dan dromen van
een geweldig seizoen, wil men er binnen de Kaatboerefamilie ook als bezige bijen in de insectenwereld
“tegenaan gaan”. Menige Kaatboer is dan ook al
maanden bezig met de voorbereidingen voor de
proclamatie van de 53e prins. Of dat nu het uitwerken
van de proclamatie-act betreft, het timmeren
en schilderen van de noodzakelijke decorstukken,
het produceren van de vereiste kostuums of het
samenstellen van artiesten-programma’s; allen
zijn ijverig in de weer om tot een maximaal resultaat
te komen tijdens de prinseproclamatie op zaterdagavond 20 januari a.s.
Daarnaast is het traditie, dat de Kaatboere één week
vóór de proclamatie van hun nieuwe prins uitzwermen
over het dorp om de bewoners het blad Confetti aan
te bieden en om een vrije financiële gave te vragen.
Een bijdrage waarvoor de Kaatboere zeer erkentelijk
zijn en zonder welke zij onmogelijk het huidige
peil van de Kunderse carnavalscultuur, waaraan
de inwoners al jaren zijn gewend, zouden kunnen
handhaven. Het is tenslotte zo, dat geen enkele
podiumartiest tijdens de zitting, voorafgaande aan
de proclamatie, gratis optreedt en dat er nergens
carnavalswagens om niet worden verhuurd. En dit
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is bepaald geen muggenzifterij. Bovendien liggen
de vele materialen, nodig voor de decors en zaalversieringen, niet gratis voor het oprapen op straat,
nietwaar?
En wat te denken van de huurkosten van de locatie
voor de activiteiten in een carnavalsseizoen ?
Ook trefcentrum Kunderhoes zal moeten overleven,
zeker in een tijd waarin men met de regelmaat van
de klok wordt geconfronteerd met B (ijzonder) E
(erlijke) M (ieren), die als door een wesp gestoken
reageren op elke activiteit in Kunderhoes en die als
ware luizen in de pels van elke mug een olifant
denken te moeten maken.
Prins ……(???) zal het vooralsnog een zorg zijn.
Hij bereidt zich in alle stilte voor op zijn grote
moment, waarop hij Ruud I zal opvolgen als heerser
over het Kaatboere-rijk. Al zal hij daarbij geen vlieg
kwaad doen; hij zal zich absoluut ook niet als een
eendagsvlieg willen presenteren. Meer nog dan voorgaande jaren gonst het, zeker binnen het nieuwe
thema, in Kunder werkelijk van de geruchten, waarin
druk wordt gespeculeerd over de naam van de nieuwe
prins. Luidt zijn achternaam “Vliegen”?; is het een
jongeman met vlinders in zijn buik; is zijn vader een
bijenhouder of is hij zelf piloot ?
Wie wil weten hoe het werkelijk zit, wordt hierbij
van harte uitgenodigd om op zaterdag 20 januari a.s.
in het Kunderhoes aanwezig te zijn en om mee te
maken, dat de Kaatboere twee vliegen in één klap
proberen te slaan: én Kunder vergasten op een
formidabele zitting én als uitsmijter hun
53e prins presenteren. Dat alles onder het aloude
motto:

“D’r is nieks sjunder wie Kunder !”

surf ook eens naar: www.kaatboere.nl
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KAATBOERE SEIZOEN 2006 - 2007
za.

13 januari

2007

Donateursactie
(incl. huis-aan-huis verspreiding Confetti - jaargang 10.)

za.

20 januari

2007

Proclamatie 53e Kaatboere-prins

(v.a. 19.44 u.)

Wie volgt prins Ruud I op??

zo.

28 januari

2007

zo.

11 februari 2007

Receptie 53e Kaatboere-prins

(v.a. 15.11 u.)

Proclamatie 41e Kaatbuurkes-prins + prinses
(v.a. 14.33 u.)

Wie volgen jeugdprins Jeffrey I en jeugdprinses Imelda I op??

vrij. 16 februari 2007

Kindercarnaval

(v.a. 15.11 u.)

za.

17 februari 2007

Oud-prinse-bal

(v.a. 20.11 u.)

zo.

18 februari 2007

CARNAVALSZONDAG (met optocht en aansl. Kunderhoesfeest)

ma.

19 februari 2007

Kindercarnaval

(v.a. 16.11 u.)

di.

20 februari 2007

Hoeskamerzitting

(v.a. 16.11 u.)

wo.

21 februari 2007

Aswoensdag

zo.

18 maart

Halfvasten

2007

Alle activiteiten in trefcentrum Kunderhoes; met uitzondering van de donateursactie, optocht, aswoensdag en halfvasten.

Nieuw!! Kaatboere Vlag
Dit seizoen presenteren wij met trots onze eigen Kaatboere vlaggen. Een witte vlag voorzien van de
kaartsymbolen en uiteraard de naam van onze vereniging. De vlaggen zullen (exclusief vlaggestok) vanaf
15 januari a.s. te koop worden aangeboden voor 22,- euro. De verkooplocatie moet nog worden vastgesteld
maar aarzel niet om een van de (bestuurs)leden te benaderen als U in het bezit van deze vlag wilt komen.
Hopelijk vlagt U het carnavalsweekend met ons mee!

OOS JUBILARISSE
proficiat !!!
(per 11.11.06)
1 x 11 jaar lid

Ans Pieters-Maarsseveen

Trouw lid, vooral hulpvaardig bij vervoer van onze prinsen!!

Marie-Louise Kerckhoffs-Franssen Samen met echtgenoot Jo een gewaardeerd lid,
trouw bezoekster van vele activiteiten.

Jo Kerckhoffs

Zie tekst bij echtgenote Marie-Louise.

Ger Jongen

Prins in 1996, daarna sinds jaren lid van de Raad van Elf
en bestuurslid (technische zaken).

2 x 11 jaar lid Finy Meessen-Schreibers
Laurens Frusch
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Zeer gewaardeerd lid, jarenlang deel uitmakend van Oos Vrouwluuj
en bekend als buuttereedster tijdens de jaarlijkse Hoeskamerzitting.
Prins in 1985, daarna al jaren bestuurslid (programma samenstelling)
en president van de Raad van Elf.

surf ook eens naar: www.kaatboere.nl

PRINSEPROCLAMATIE 2007
Op zaterdag 20 januari 2007
zal in het Kunderhoes in Kunrade
de nieuwe heerser van het
Kaatboererijk uitgeroepen worden.
Voordat het zover is zal er eerst
afscheid genomen worden van de
huidige Prins Ruud I (de Koning).
Om hem te bedanken voor de
manier waarop hij afgelopen jaar
geregeerd heeft over de Kaatboere
zal er voor hem een zitting
georganiseerd worden met diverse
Limburgse topartiesten.

Ook om het Kerkraadse duo Sjwats
Wies zal wat afgelachen worden.
Enkele jaren geleden stonden zij ook
al in Kunrade op het podium (en in
de zaal) en dat was een gigantisch
succes! Vervolgens zullen Paul en
Leo proberen de zaal aan het zingen
te krijgen, dat dit zal lukken staat
vast! Paul en Leo hebben al diverse
Limburgse prijzen gewonnen met
hun meeslepende liedjes en houden
de sfeer in het Kunderhoes er zeker
in.

Zoals te doen gebruikelijk zal ook
dit jaar weer de trots van Kunrade
en Voerendaal acte de présence
geven: Scope. Zij zullen ons zoals
ze al veel jaren doen weer versteld
doen staan van hun danskunsten.
Zij zullen twee dansen opvoeren voor
Ruud en zijn onderdanen.

En als we dan toch aan het zingen
zijn wie kan er dan beter een optreden verzorgen dan het Maastrichtse
Ziesjoem. Ziesjoem staat al jaren
garant voor een feestje en ook dit
jaar zal dat niet anders zijn. Voordat
Scope de tweede dans ten tonele
brengt zullen we nog een laatste
keer kunnen genieten van Ummer
d’r Neaver. Deze kolderband uit
Kerkrade stopt er mee, maar wil
tijdens hun afscheidstournee zeker
de Kunraadse bevolking nog één keer
van hun spectaculaire optreden laten
genieten.

Een ander vast gegeven in de
Kunraadse carnaval is het optreden
van een buutteredner. Dit jaar zal
dat niemand minder dan Gilbert
Petit zijn. Deze tweevoudig oudBuuttekampioen staat garant voor
een kwartier lachen. Wie weet is hij
tijdens de Limburgse buuttefinale
2007 in Roermond wel voor de
derde keer kampioen geworden.

Na al dit geweld is het moment
aangebroken waarop Ruud I zijn
macht zal moeten afstaan.

Ummer d’r neaver

Dit moment zal hem, net als zijn
voorgangers, niet makkelijk vallen.
Echter de Oud-Prinse van de Kaatboere zullen de pijn verzachten door
hem op te nemen in hun midden.
Nu Ruud oud-prins is zal, er gezocht
moeten worden naar een nieuwe
heerser van het Kaatboererijk.
Dit zal gebeuren in het thema
“De Kaatboere zuunt ze vleege!”
Nu zullen veel mensen denken: dat
wist ik al lang! Maar toch denken
we dat Kunder positief verrast zal
zijn over het resultaat van onze
zoektocht naar de nieuwe 53e prins
van de Kaatboere.
Nadat de prins zijn tekenen van
waardigheid, zotheid en macht heeft
ontvangen en zijn elf proclamatiepunten heeft voorgelezen, kunt u
nog nagenieten onder de tonen van
onze huisdiskjockey.
De zitting en proclamatie van de
Kaatboere vindt dit jaar plaats
op zaterdag 20 januari 2007 in
trefcentrum Kunderhoes. De zaal
zal om 18.33u opengaan en het
programma begint om 19.44u.
De entree bedraagt 11,-- (inclusief
garderobe).

Gilbert Petit

Paul en Leo

SjwatsWies

Scope
surf ook eens naar: www.kaatboere.nl

3

Teruukblik durch prins Ruud I (de Koning)
(52e prins van cv De Kaatboere)

Kaatbuürkes-(jeugd)prins Ruud II,
Kaatboere-prins Ruud I; van kinks
af aan wou ich oeëit unne kieër
prins van de Kaatboere weaede,
en dan is het logisch om kling
te beginne. Doarum och ieësj
jeugdprins; wat ee geweldig fieës
en wat ‘n beleaeving vuur een
12 jeurig jungske, en dan ooch
nog d’r ieëste onger de vlag van
de Kaatbuürkes.
Ik mog jeugdprins wirre noa d’r Luc
(Steinschuld), en houw ummer in
gedachte dat bie de Kaatboere de
rolle umgedrieënd zouwe weaede;
mer helaas och dat hat heae va
mich gewonne. Noa het Kaatboereprinsejoar van d’r Luc van kortbiej
te hubbe mitgemak, woar d’r vuur
mich nog mer ee dink binnen het
carnavalsseizoen (op mien taake
binne het Kaatbuürkes-kommittee
noa dan): oeëit inne kieër vuur ee
joar Kaatboere-prins te zieë.
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Toen d’r afgeloape joar kontak mit
mich woeëd gezoch en de vroag
woeëd gesjteld of ich d’r uuver noa
wool dinke om prins van Kunder te
weaede, woar ich verrasjt mer woar
‘t vuur mich dan och neet lestig om
te antwoorde. Op dat moment zoot
ich in d’r auto en reej ich per ongeluk
de verkieërde stroat in; zoeë va mien
sjtuk woar ich ! Mer mien antwoeërd
waor toch meteen “JOA”!!! En um
noe te zikke dat ich d’r sjpieët
van hub, neae absoluut neet !
Ondanks dat miene opa vlak vuur
de proklamaassie storf, en ‘t vuur
mien familie en mich inne moeilikke
tied waor, hubbe vieër neet d’r
uuver gedach om ‘t oet te sjtelle.
Miene opa zouw dat ooch neet
hubbe gewild; ut bliet toch inne
Kaatboer. Toen ich doanoa van mieng
oma de mansjetkneup van d’r opa
kreeg, woare de troane neet te
bedwinge.

‘t Woar ee geweldig en indrukwekkend joar, woeëin vieër noa
veuël vereeniginge toe zunt geweae.
‘n Aantal belangrijke en noemenswaardige dingen zint biej vuurbeeld:
’t Oetroepe; noe ich kin uch zigge
wermer dan dat kriet un minsj ’t
neet; mit inne onvergeaetelikke act,
met geweldige vriewilligers, en ‘n
geweldig publiek! Danke doavuur!
De reseptie; doa zint gewoon ging
wuurd vuur, du leaefs deae daag
op ing wolk, en de oad-prinse
houwe inne geweldige act bedach.
Het metsele loat ich uuveriges noch
ummer uuver aan ons jongens op de
boewplaatsj. Enige tied later zint
vieër noa Heaelehei geweae, woeë
‘n galazitting woar. Ongeleufelik
wie gezellig d’r Road van Elf bleek
te zieë 11. Ich koos veuël leede van
deae Road al langer; mer in ’t roeëd
jeske bleeke ze toch nog verborge
talente te hubbe !

surf ook eens naar: www.kaatboere.nl

‘t Verseere van ‘t hoes bie miene
pap en mam woar top. En dat d’r
Paul (Loop) auch koos wirke boete
wirktieëd en nog waal mit unne
hamer, dat woar toch ‘t moment van
der daag ! Noa deae daag wos ich
dat ‘t noa het joar prins zien neet
vuurbiej is. Dan huur ich namelik
biej de oud-prinse, en zoeë wie ziej
zelf zikke : Prins biste mer eaeve,
oud-prins biste vuur de res
van dien leaeve.
Verder kin ich uch nog hieël veuel
vertelle uuver ‘t afgeloape joar, mer

dan wead d’r Confetti zoeë diek wie
ee gans bookwirk!!! Ut prins zieën
biej de Kaatboere is onvergeaetelik
sjoeën. Jonge va Kunder, went ze ’t
uch vroage , neet lang noadinke mer
meteen joa zikke! Ut is tensjlotte
get wat ze mer inne kieër mitmaks
in dien leaeve.

van uch kriet es wie ich hub gehad.
Leef luuj tot sjlot nog ING opmerking:
Ich goong in ‘t afgeloape sezoen
va Kunder noa Heale en van Heale
noa Nuth, mer ich bin d’r inmiddels
achter:
d’r is NIEKS SJUNDER WIE KUNDER!

Danke aan al die luuj die d’r vuur
mich en de ganse vereeniging woare
en nog ummer zunt. Dank vuur dit
geweldige sezoen. Ich wunsj d’r nuuje
prins jus zoeëveuel sjpass en plezeer
en hoap dat heae d’rzelfde sjteun

Prins Ruud I (de Koning)

Achter de schermen...
Als de meeste van ons bezig
zijn met de kerstversieringen,
dan is de technische commissie
van de Kaatboere al druk in de
weer met de carnavalsversieringen.
Al in oktober starten de werkzaamheden en zijn ze elke zaterdag
te vinden in het bijgebouw van
het Kunderhoes.
Ger Jongen, coördinator van de
technische commissie heeft de taak
op zich genomen om ervoor te zorgen
dat alle creatieve ideeën daadwerkelijk worden omgezet in de praktijk.
Samen met een heel team van
vrijwilligers, van Jan Steins tot en
met Ruud I en alles wat daar tussen
zit, wordt er voor gezorgd dat alles
op tijd klaar is. Jong en oud is
vertegenwoordigd in deze commissie.

Een letterlijk kijkje achter de
schermen laat zien dat er heel
wat komt kijken bij de uitvoering.
Zo wordt er gebruik gemaakt van
de meest moderne projecttechnieken
om levensgrote figuren gestalte te
geven. Een heuse 3D blauwdruk ligt
ten grondslag. Dit jaar is het thema
rondom insecten opgebouwd. Tipje
van de sluier; je treedt in de huid
van een insect…… laat je maar
verrassen! Naast de thema bühne,
krijgen ook de prinselijke troon en
raad van elf zetels jaarlijks een
opknapbeurt!
Overigens zonder stubjas het werkterrein niet betreden, want de
verf vliegt je om de oren. Hulp is
natuurlijk altijd van harte welkom
(aanmeldingen bij Ger Jongen)!

Pottenkijkers ten strengste verboden!
Want de special effects van de legendarische proclamatie acts blijven
tot het laatste moment geheim.
Naast het serieuze verf-, timmeren bedenkwerk wordt er natuurlijk
ook hard gelachen. Er wordt met ze
meegeleefd; onze president verrast
de technische commissie wel eens
met een overheerlijke Limburgse
vlaai.
Onzichtbare bergen werk worden
er verzet en het resultaat is terug
te zien in de prachtige Proclamatie
Bühne en het Kunderhoes dat tijdens
de dolle dagen volop aangekleed is.
Een pluim voor de technische
commissie!!

surf ook eens naar: www.kaatboere.nl
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CV De Vlaamingos - Ee sjtukske Belsj in Kunder!
Kunrade is, naast cv De Kaatboere en jeugdcomité
De Kaatbuurkes, nog een aantal groepen rijk,
die elk op hun eigen manier een waardevol steentje
aan de Kunderse carnavalscultuur bijdragen.
Met ingang van dit seizoen wil de Confetti-redactie
die groepen voor het voetlicht halen. De spits
wordt afgebeten door cv De Vlaamingos. In een
georganiseerd chaotisch, maar o zo gezellig en
smeuïg interview, waarin evenveel halve als
hele waarheden voorkomen, presenteert men
zich “tweetalig” aan Kunder.
Wat is cv De Vlaamingos?
Wel ja, ’t is te zegge…. wij vormen een gezellige
groep van vrienden en vriendinnen, die er enorm
veel plezier aan beleven om samen carnaval te vieren.
De letters cv in de naam staan veel meer voor “club
van vrienden” dan voor “carnavalsvereniging”.
Wie gaan er schuil achter de naam Vlaamingos?
De Vlaamingos worden gevormd door zes echtparen
(Magda en Martin Bijsmans, Marjo en Roger Cordewiner, Patricia en Jos Eurlings, Annet en Leon Handels,
Jaquelien en Jan Keulers en Gerda en Leon Moonen).
Wij zijn oorspronkelijk afkomstig uit het Belgische
Visé, waar wij sinds de 11e van de 11e van het jaar
2002 naar buiten treden als een soort Belgische
“quatsch” raad van elf, maar dan met z’n twaalven.
Onze Waalse medemensen noemen ons dan ook graag
Le Conseille du Douze!
Hoe is jullie naam ontstaan; is er een diepere betekenis?
Ahwel …. da’s moeilijk te zegge hè….!
Wij wilden eigelik iets bezonders zijn in het franstalige
Visé en voelden ons toch al meer Vlaming dan Waal.
Daarnaast stond er bij iemand uit onze groep een
flamingo in de vijver en na enige hersengymnastiek
kwamen wij op de naam Vlaamingos met daarbij
het idee van een vast tenue in roze en zwart.
Ge ziet dus…. ’t slaat eigelik nergens op! Maar enfin,
lol, bekijks en aandacht hebben wij daarom des te
meer!
Komen jullie met die gekozen naam niet in de
problemen in het Waalse Visé?
Absoluut niet, absoluut niet! Wij spreken onderling
Vlaams en vallen de andere mensen niet lastig.
Allez, door gewoon niet met ze te spreken, komen
wij goed met alle franstaligen overeen.
Een leuke groep; kan iedereen lid worden?
Maar neen hè, absoluut niet! Een raad van elf
bestaat voor ons maximaal uit twaalf personen.
Enkel onze kinderen mogen de naam Vlaamingos
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dragen, zonder daarbij overigens iets te vertellen te
hebben in onze Conseille du Douze.
Hoe zijn jullie als Belsje groep in Kunder verzeild
geraakt?
Allez, eindelik ’n makkelijke vraag! Dat ging zo….
In het kader van een uitwisselings-programma zocht
men vrijwilligers, die de Belgische carnavalsgeest in
Nederland zouden willen uitdragen. Wij meldden ons
aan en werden meteen uitgekozen; ’t is te zegge,
dat men ons in Visé waarschijnlijk liever kwijt
dan rijk was!!! Op weg naar,wij weten al niet meer
welke grote Nederlandslimburgse plaats, kregen
wij autopech in Kunder. Wij moesten daar door
het carnaval vier dagen verblijven, vooraleer wij
gedepanneerd werden. Na die vier dagen, waarin
wij ons als in een heel warm nest voelden, begrepen
wij de achtergrond van het Kaatboere-motto “Nieks
sjunder wie Kunder” en besloten nog “iets” langer
te blijven. Ahwel, zo is ’t gekome.
Belsj of niet; Kunder is blij met jullie aanwezigheid,
zeker gezien de grote betrok-kenheid bij het jaarlijkse
carnavalsgebeuren. Maar…. hebben jullie toch niet
stiekem een beetje heimwee naar Visé in het bijzonder
en België in het algemeen?
Absoluut niet, absoluut niet ! Wij bezoeken
graag de Kunderse carnavalsactiviteiten, zoals
de proclamatie van de prins, zijn receptie, de optocht
en de Hoeskamerzitting. Daarbij proberen wij ons
altijd op een andere komische manier te manifesteren
en zijn al helemaal in onze schik, indien er ook nog
grote Belgische artiesten zoals Stafke Pedaal en Eddy
Wally op het podium verschijnen. Vooral van Stafke
bleken niet alleen wij maar ook nog heel wat andere
mensen weg te zijn! Tot slot van elk seizoen zijn wij
in de halfvasten-optocht in Visé aanwezig; waarbij
men ons dan ook weer liever ziet gaan dan komen!
Aan het eind van dit gesprek willen wij graag iets van
jullie inmiddels wijd en zijde bekende zangkunst horen.
Laten wij gaan staan voor jullie Kunderhoes-hit.
Maar allez, aan dat verzoek voldoen wij graag!!!
Als tich carnaval wils viere,
Joa woeë mos te dan noa toe?
Noa ’t Kunderhoes; nao ’t Kunderhoes!
Als tich carnaval wils viere,
Joa woeë gees te dan noa toe?
Op noa ’t Kunderhoes; op noa ’t Kunderhoes!
Wij danken jullie heel hartelijk voor dit gesprek
en hopen bij het komende carnaval van jullie kant
weer op veuël sjpass en plezeer !

surf ook eens naar: www.kaatboere.nl

KAATBOERE / NAATE
optochtnieuws 2007
Beste carnavalist(en), op zondag
18 februari 2007 is het weer zover,
de traditionele carnavalsoptocht
trekt weer door onze gemeente.
De indeling van de groepen wordt
nader bekend gemaakt. Voor meer
recente informatie kijk op onze
website: www.kaatboere.nl.
Aanmelding kan gebeuren tot uiterlijk
14 februari 2007 door invulling van
het inschrijfformulier, in te leveren
bij de volgende adressen:
Ger Leclair Panhuisstraat 80 Voerendaal
Lau van Dinther Florinstraat 3 Kunrade
Laurens Frusch Kundergats 27 Kunrade

zondag tussen 11.30 en 12.00
uur in Café ff Keule, Kerkplein 63
in Voerendaal. De prijsuitreiking
vindt plaats in Cultureel Centrum
de Borenburg, ongeveer 1 uur
na binnenkomst van de optocht.
Opstellen tot uiterlijk 14.00 uur
in de Grachtstraat.
Route:
Heerlerweg, Hogeweg, Hoolstraat,
Jeustraat, Kerkplein, Tenelenweg,
Donderveldstraat, Dijkstraat,
Panhuisstraat, Tenelenweg,
Spekhouwerstraat, Looierstraat
(ontbinding).
Succes en vooral veel plezier,

De nummerbordjes voor uw plaats
worden uitgegeven op carnavals-

Carnavalszondig
Vuur d’r 53e Kaatboereprins en
d’r road is d’r carnavalszondig neet
bie ut sjleete van ut Kunderhoes
aafgeloape. Vier gunt durch en
wille alle vasteloavesgekke die
zin hubbe um wier te goa bie
dizze oetnuëdige om mit ôs durch
Kunder te goa trekke. Dus let
op d’r Prins en d’r road carnavalszondigoavend rond hoaf tieën
in ’t Kunderhoes!

Optochtcommissie

KUNDER... BEDANKT!
Evenals in voorgaande jaren heeft c.v. De Kaatboere zich ook in dit carnavalsseizoen mogen verheugen in de financiële
steun van de Kunderse burgerij en ondernemers. Hierbij worden dan ook alle particulieren en de onderstaande
zakelijke sponsoren van harte bedankt voor hun bijdrage. Zonder deze steun zou het voor c.v. De Kaatboere onmogelijk
zijn om in Kunder carnavalsactiviteiten te organiseren op de voor allen zo bekende manier.
Aannemersbedrijf Eussen Bouw B.V.
Adams Auto- en motorrijschool
APK Keuringsstation COZA
Architectenburo W. Crombach
Autobedrijf Mennens - Tijssen
Baadjou APK keuringen
“Body & Face” Bianca Winkeler
Brood- en banketbakkerij Senden
Café ‘Kunderkruis’
Cafetaria “De Hoge Linde”
Capslock
Chinees-Indisch restaurant Pom Lai
C.V. Gas Service L. Gulpen
Daniëls Installatiebedrijf B.V.
Darius-Lemmens Constructiebedrijf Voerendaal B.V.
D.B.N.-Bouw B.V.
Drukkerij Schrijen-Lippertz-Huntjens
Duysens -Kliniek voor dieren- Voerendaal
Eurlings Interieurs
Eussen Aanhangwagens
Expo Maasmechelen
Expo Maastricht
Expo Sittard
Floraal vormgever René Gulikers
Foto Ateljee Leon Smeets
Frankort Assurantiën
Friterie ‘Kunderkruis’
Garage H&R Loo
Gerards Optiek
GULF - benzinepompstation Maessen
Handelskwekerij Zuid-Limburg

Herberg ‘De Pintelier’
HUBO van Alphen B.V.
Huisartsenpraktijk Voerendaal
Hydraflex Technisch Handelscentrum B.V.
Inlijsterij Ploumen-Peters
Installatiebedrijf Paul Loop
Installatiebedrijf Nilwik en Simeth
Leufkens Automatisering
Loop - Scheren Management B.V.
Makelaardij Lenders
Mebeau - Dier & Tuin
Mebeau - Videotheek
Notariskantoor Kunderlinde
Optometrist L. Meessen
“PEPS” – Pierre Erven Party-service
Pompen Service Limburg
“Shano” Kappers
Shell-benzinepompstation Boosten
Sigarenzaak M. Bijsmans
Slagerij-Catering Meessen
Slijptechniek Limburg B.V.
Slijterij Jean Erven
Spashoes Heerlen
Sportinsituut “Rosalie”
Taxi- en kleinbusbedrijf Henk Cordewener
Transportonderneming Kicken en Zn. V.O.F.
Trefcentrum Kunderhoes
Uitzendburo ‘In Person’
Versboerderij J. Kerckhoffs
Wegenbouw Kurvers B.V.
Woon- en Projectinrichting Jo Senden en Zn.

surf ook eens naar: www.kaatboere.nl
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Carnavalweekend 2007

Vrijdag 16 februari

KinderCarnaval
Aanvang: 15.11 uur Entree: GRATIS!
Organisatie: Comité Kaatbüürkes

Zaterdag 17 februari

Oud-Prinse-bal

Aanvang: 20.11 uur Entree: gratis
Organisatie: Oud-Prinse c.v. De Kaatboere

Zondag 18 februari

Carnavalszondag
Aanvang: 14.33 uur Entree: gratis
Organisatie: Stichting Trefcentrum
Kunderhoes i.s.m. Comité Kaatbüürkes

Maandag 19 februari

KinderCarnaval
Aanvang: 16.11 uur Entree: gratis
Organisatie: Comité Kaatbüürkes i.s.m.
buurtvereniging Kundesj Heem.

Dinsdag 20 februari

Hoeskamerzitting
Aanvang: 16.11 uur Entree: gratis
(Zaal geopend vanaf: 15.00 uur)
Organisatie: C.V. de Kaatboere

