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Hoewel het schitterde regeringsjaar van de “(re)Belsje” prins Jordi I (Bijsmans) nog ongeveer 11 weken 
zal duren, hebben de Kaatboere ook het nieuwe seizoen al geruime tijd in de steigers staan. En niet zomaar 
een seizoen, maar het 55e om precies te zijn. En dus ook een seizoen, waarin een en ander zal afwijken van 
voorgaande jaren.

“Nieks sjunder wie Kunder !!!”

1954 CV De Kaatboere 2009

5 x 11 jaar!!!
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Zo staat er op zaterdag 15 november a.s. een grootse 
opening van het seizoen gepland, zowel in de paro-
chiekerk als in Kunderhoes (elders in deze Confetti- 
editie verdere informatie). 

Verder wijkt de traditionele receptie af van een 
“gewoon” jaar. Dit jaar is er sprake van een 
jubileumdag met een mis, een ledenkoffietafel met 
interne huldiging van de jubilarissen, de receptie van 
de jubileumprins, uitmondend in een (dans)feest met 
live muziek tot in de kleine uurtjes ! Anders dan anders 
is natuurlijk ook de Nach va Kunder, een nachtelijk 
spektakel, dat op zaterdag 7 februari a.s. om 23.11u 
zal beginnen en duren tot 07.11 op zondag 8 febru-
ari a.s.  Een gebeuren, dat voor de derde keer wordt 
georganiseerd en waar menigeen al reikhalzend naar 
uitziet. Aan de optocht op carnavalszondag 
(22 februari a.s.) zullen de Kaatboere niet, zoals 
gewoonlijk, met één maar met drie praalwagens 
deelnemen. Eén voor de jubileumprins en de 
president, één voor de overige leden van de Raad 
van Elf en één voor de Oud-Prinse.

Ook dit seizoen zal in het teken van 
een thema staan. Na bij vorige jubilea 
met “Kunder Cabana” (1987) en 
“Tutti Confetti” (1998) respectievelijk 
Braziliaanse en Italiaanse sferen te 
hebben opgeroepen zal deze keer de 
internationale filmwereld centraal 
staan.  En wel met als titel: 
“Woeë is míéne Oscar ???”

Een titel waarmee de Kaatboere ongetwijfeld veel 
vraagtekens oproepen. Betreft het een noodkreet 
van aftredend prins Jordi I? Is het een vertwijfelde 
vraag vanuit de Voerendaalse gemeenteraad? 
Komt de jubileumprins soms uit Hollywood? 
Of is het een cryptische ver-wijzing naar de naam 
van de 55e Kaatboere-prins ? Wie zal het zeggen? Wie 
het naadje van de kous wil weten, dient op 
zaterdag 17 januari a.s. in het Kunderhoes aanwezig 
te zijn. En zal dan, bij het zien van alles wat er zich 
afspeelt, wellicht denken: “dit is neet te filme !”.

Voor het zover is, heeft regerend prins Jordi I 
het echter nog in Kunder voor het  zeggen. 
Hij heeft Kunder in het afgelopen seizoen op 
“(re)Belsje” manier op sleeptouw genomen en 
voor vele verrassende ontmoetingen gezorgd. 
Denk daarbij aan de Raad van Elf op de volley-
baltribune of het Halfvastenbezoek van vele leden aan 
het graf van de 11e Kaatboere-prins Wiel I (Moulen) 
in het Belgische Teuven.

Tot slot een uitnodiging aan de burgerij van Kunder 
en omstreken om het Kaatboere- jubileumseizoen 
vanaf de opening in november tot en met aswoensdag 
mee te maken en er met volle teugen van te genieten. 
Dat alles onder het aloude motto:
                  

Colofon
Redactie-adres: Kundergats 18 - 6367 BK - Voerendaal

Redactie: Leo Cremer, Michèl Eggen, Milly Loop-
Willems, Marc Schrijen, Noël Tijssen

Lay-out: Andrea Debije-Meessen
Met dank aan: Jordi I, Doa zunt v’r wer!

Jaargang 12

Pag.2 Pag.3 Pag.20 Pag.21

Noteer! de carnavals 
agenda voor dit jaar.

Een zeer speciale 
seizoensopening zaterdag 

15 november a.s. Hé, daar zijn ze weer!
De ervaringen van onze 
54e prins, prins Jordi I.



za.  15 november 2008  Opening seizoen (Mis + dialectkoor;  aansluitend feest met live-muziek 

     in Kunderhoes)

za.  10 januari 2009  Donateursactie (incl. huis-aan-huis-verspreiding jubileumgids)

za.  17 januari 2009  Proclamatie 55e Kaatboere-prins

zo.  25 januari 2009  JUBILEUM-dag :  

      a. Mis  (incl. o.a. dialectkoor) 

      b. Ledenkoffietafel + huldiging jubilarissen

      c. Receptie 55e Kaatboere-prins (v.a. 16.11u)

        d. Feest met live-muziek (v.a. ca. 19.30u) 

za.  7 februari 2009      Nach va Kunder (vanaf 23.11u)

zo.  15   februari 2009  Proclamatie 43e Kaatbüürkes-prins + prinses

vrij.   20  februari 2009   Kindercarnaval-carnaval (‘s middags)

                 +

     Sleuteloverdracht (’s avonds – org.: CV De Kaatboere )

za.  21 februari 2009   Oud-prinse-bal (Locatie: Trefcentrum Kunderhoes)

zo.   22 februari 2009  CARNAVALSZONDAG (met optocht en aansluitend Kunderhoesfeest)

ma.   23 februari 2009  Kindercarnaval in Kunderhoes

di.  24 februari 2009   Hoeskamerzitting  (Locatie: Trefcentrum Kunderhoes; v.a. 17.11u.)

wo.  25 februari 2009   Aswoensdag 

zo.  22  maart 2009  Halfvasten

Activiteitenkalender seizoen 2008-2009         
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Als de Confetti reeds in november 
bij u op de deurmat ligt, dan weet 
u dat er iets bijzonders aan de 
hand is bij de Carnavalsverenig-
ing de Kaatboere. En dat klopt, 
zoals u al elders in deze Confetti 
kunt lezen. De Kaatboere vieren 
hun 5 x 11 jarig jubileum. 

De opening van dit jubileumsei-
zoen zal plaatsvinden op zaterdag 
15 november in de huiskamer 
van Kunrade; het Kunderhoes.  
Maar voordat het feest aldaar kan 
losbarsten zal er eerst, zoals te 
doen gebruikelijk bij de Kaatboere, 
een mis in de kerk van Kunrade 
worden opgedragen. 

Carnaval is immers een christelijk 
feest en de Kaatboere hebben deze 
link nog altijd hoog in het vaandel 
staan. De mis zal worden opge-

luisterd door het koor Neet Mis. 
Deze groep uit Eikenderveld heeft 
een paar jaar geleden ook de open-
ingsmis opgeluisterd en dat leverde 
veel complimenten op, vandaar dat 
ze dit jaar de eer hebben om het 
jubileumseizoen mede te openen. 
Tevens zal ook de Limburgse 
Troubadour bij uitstek, Sjef 
Diederen, de mis van muzikale 
klanken voorzien.

Na afloop van de mis gaat men in 
een stoet naar het Kundehoes en 
kan het feest beginnen. Bij een 
opening van een jubileumseizoen 
hoort natuurlijk een bijzonder 
openingsfeest. En met uw komst 
en de artiesten die de Kaatboere 
geboekt hebben gaat dat zeker 
lukken. Zo zullen Paul en Leo 
(o.a. oud-winnaars van het LVK) 
een optreden verzorgen.

Bij een goed feest hoort ook een 
goede band en die zal er dan ook 
staan op zaterdag 15 november 
2008. The Black Stars uit Heerlen 
zullen er zeker voor zorgen dat de 
voetjes van de vloer gaan met hun 
afwisselende repertoire.

Al met al reden genoeg om de 
opening van het jubileum-seizoen 
bij te komen wonen. Iedereen is 
van harte welkom en de entree is 
uiteraard gratis! De mis begint om 
19.00 en aansluitend zal het open-
ingsfeest plaatsvinden en dit zal 
voortduren tot in de vroege uurtjes.

Bij deze wil het bestuur, Prins Jordi 
1, Raad van Elf en de leden van 
Carnavalsvereniging de Kaatboere 
u dan ook allen uitnodigen om met 
hen het nieuwe, hopelijk onver-
getelijke jubileumjaar, te openen.

Zaterdag 15 november: Opening jubileumseizoen
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Sjef Diederen

Paul en Leo

The Black Stars
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In heel Europa is de harlekijn of de nar wel terug te vinden. Door de eeuwen heen werd hij een centraal 
carnavalsfiguur. In Italië inspireerde hij als “Arlecchino” de Commedia del Arte, in Frankrijk stond hij 
model voor de “Pierrot”en de van een bochel voorziene “Pulcinella”, die als een kip kakelde. In Rusland 
kende men de “Petruschka”, in Spanje de “Don Christobal”en in Duitsland de “Hanswurst”.

Er bestaan vele legendes over de harlekijn. Volgens 
één ervan zou de harlekijn een nakomeling zijn an een 
oude god en kon hij de elementen beheersen omdat 
hij half-mens en half-bovennatuurlijk wezen was. 
Hij veranderde dingen van betekenis in onzin en 
omgekeerd. Hij was flink en onbeholpen tegelijk, 
slim en dom in zijn dubbelrol als duivelen nar.

Een oude sage vertelt, dat de harlekijn onder hetzelfde 
sterrenbeeld was geboren als de koning. Tengevolge 
daarvan werd hij aan de koning gelijkgesteld. Deze 
gelijkheid werd door het getal 11 (elf), het magische 
getal van de nar, gesymboliseerd: twee gelijkwaardige 
tekens naast elkaar …

Een andere sage, uit Italië dit keer, vertelt, dat Arlec-
chino de zoon van een straatarme kleermaker uit Ber-

gamo was. Zijn medescholieren kregen bij gelegenheid 
van “vastelavond” (en andere vertoningen) van hun 
ouders een nieuw kostuum. Zoniet Arlecchino, die, 
vanwege zijn geestige en vrolijke aard, erg geliefd 
was bij de jongens. Daarom besloten die jongens elk 
een lapje stof mee te brengen voor een nieuw kostuum 
voor hem.

Helaas vergaten zij de kleur af te spreken. Zo kwam 
het, dat iedereen een lapje van een andere kleur bij 
zich had. Vrolijke Arlecchino nam alles in dank aan 
en zei: “Geeft niets. Mijn vader maakt er wel een 
leuk pakje van.” En inderdaad lukte het de kleermaker 
er een kleurrijk jongenskostuum van te maken. 
Het succes was zó groot, dat pa het heel druk kreeg 
met nabestellingen. Zó druk, dat hij er…… steenrijk 
van werd !

Carnaval, een stukje geschiedenis
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Wist u dat …… cv De Kaatboere in 1954 is ontstaan uit een spaarclub?

Wist u dat …… de naam is gebaseerd op het gegeven, dat er in die tijd zoveel werd gekaart in Kunrade?

Wist u dat …… de naam een idee was van Wiel Moulen, de latere eerste jubileumprins?

Wist u dat …… diezelfde Wiel I begraven ligt in het Belgische Teuven?

Wist u dat …… van de mensen van het eerste uur Grêt Schreijen (prins in 1955 en oud-president) en Marcel  

    Loop binnenkort zullen worden gehuldigd i.v.m. hun 5 x 11-jarig lidmaatschap?

Wist u dat …… het kruispunt Kunderlinde is genoemd naar een lindeboom, die ooit op de plaats van de huidige  

    brillenzaak Gerards Optiek heeft gestaan?

Wist u dat …… die lindeboom jaren geleden is verdwenen?

Wist u dat …… de Oud-Prinse van cv De Kaatboere dat zeer betreurden?

Wist u dat …… zij daarom in november 1991 op dit kruispunt een nieuwe lindeboom hebben geplant?

Wist u dat …… die nieuwe lindeboom nu is te bewonderen in de voortuin bij slagerij Meessen/van der Poel?

Wist u dat …… die boom de toepasselijke naam Linda draagt?

Wist u dat …… dit weetjes-overzicht een vervolg krijgt in de in januari 2009 te verschijnen Kaatboere-

    jubileumgids?

Carnavalsweetjes uit Kunrade

2009  22 februari Kaatboere 5 x 11 jaar
2010  14 februari
2011   6 maart
2012  19 februari
2013  10 februari
2014   2 maart
2015  15 februari
2016   7 februari
2017  26 februari
2018  11 februari
2019   3 maart
2020  23 februari Kaatboere 6 x 11 jaar

Carnavalskalender tot en met 2020 
    (het volgende jubileum..)



Audrey Kerckhoffs – Smeets                               
Gertie Loop – Krüger                                                                  
Annie van Megen                                                                 
Henny Moonen – Meessen                                                      
Wiel Moonen                                                                          
Noël Tijssen     44e prins (1998); lid Raad v. Elf   
Jos Wachelder

                                     
Servé Damoiseaux   33e prins (1987); lid Raad v. Elf                                            
Henk Dumont              prins in 2002; lid Raad v. Elf                                                    
Kitty Hupperichs                                                                  
Riny Keulen – Smeets                                                  

Paul Loop    22e prins (1976); lid Raad v. Elf

Sjef Eggen    prins in 1965; voorm. lid Rd.v.Elf

Marcel Loop                          mede-oprichter                                       
Grêt Schreijen    mede-oprichter; prins in 1955; 
     oud-president

Oos jubilarisse PROFICIAT !!!          (per 11.11.08)

1 x 11 jaar lid      

2 x 11 jaar lid 

3 x 11 jaar lid 
  
4 x 11 jaar lid 
  
5 x 11 jaar lid 
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Ook ter gelegenheid van het 5 x 11-jarig jubileum heeft cv De Kaatboere zich mogen verheugen in de 
financiële steun van diverse, al dan niet Kunderse, ondernemers. Hierbij worden dan ook de onderstaande 
zakelijke sponsoren van harte bedankt voor hun bijdrage. Zonder deze steun zou het voor cv De Kaatboere, 
zeker in dit jubileumseizoen, onmogelijk zijn om in Kunder carnavalsactiviteiten te organiseren op de voor 
allen zo bekende manier.

Sponsoren ……… Bedankt !!!

a u t o m a t i s e r i n g
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Aannemersbedrijf Eussen Bouw BV Kunrade
APK Keuringsstation Coza  Kunrade
Architectenburo Crombach  Kunrade
Autobedrijf Mennens -Tijssen  Heerlen
Bakkerij Lei Deckers   Voerendaal
Bakkerij Voncken-Caubo   Voerendaal
Bandenspecialist Kicken B.V.  Kunrade
Binnenhuis Design BV   Geleen
Body & Face    Kunrade
Body Factory    Kunrade
Brand Bierbrouwerij BV   Heerlen
Brood- en Banketbakkerij Senden  Kunrade
Boutique Papillon   Voerendaal
Café ff Keule    Voerendaal
Café Kunderkruis   Kunrade
Café Oad Genberg   Ubachsberg
Café ‘t Brandhüske   Voerendaal
Capslock    Voerendaal
Centrale Verwarming Bert Gulpen  Kunrade
Chinees Specialiteiten Restaurant  Voerendaal
   Happy Boeddha 
Chinees-Indisch restaurant Pom Lai Kunrade
Chris Adams Verkeersopleidingen  Kunrade
CV Gas Service L. Gulpen  Kunrade
D.B.N. - Bouw BV   Kunrade
DABO-Elektro    Kunrade
Daniëls Installatiebedrijf BV  Kunrade
De Groene Tak    Kunrade
De Koffiemuuele    Voerendaal
Decora Houkes Parket V.O.F.  Voerendaal
Drukkerij H. Fober B.V.   Voerendaal
Drukkerij Limburgsche Post BV  Beegden
Drukkerij Schrijen Lippertz  Kunrade
Duysens Drogisterij   Voerendaal
Duysens Kliniek voor gezelschapsdieren Kunrade
Electrotechnisch Advies- en   Kunrade  
   Installatiebureau Boesten 
Euregio Accountants & Belastingadviseurs Valkenburg
Eurlings Interieurs   Kunrade
Eussen Aanhangwagens   Kunrade
Expo Maastricht-Maasmechelen  Kunrade
Floraal vormgever René Gulikers  Kunrade
Förster Kapsalon    Voerendaal
Foto Ateljee Leon Smeets  Kunrade
Frankort Assurantiën   Kunrade
Franssen-Francken Verhuur  Landgraaf
Friterie Kunderkruis   Kunrade
Fysiotherapie N.W.M. Linssen BV  Voerendaal
Garage H&R Loo   Kunrade
Gemeente Voerendaal   Voerendaal
Ger de Vries Mobiele   Voerendaal
   Lak- en Uitdeukservice
Gerards Optiek    Kunrade
Glas & Kozijn Voerendaal   Voerendaal

adv eurlings interieurs.indd   1 01-10-2008   13:44:54



Kundergats 10
6367 BK  Voerendaal

RUIM 35 JAAR ERVARING INZAKE ADVIES, AANLEG EN ONDERHOUD!

Pompen Service Limburg

Tel.: 045-4009721                                                               Fax: 045-4009726
E-mail info@pompen-service.nl               Website: www.pompenservice.com
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Sponsoren ……… Bedankt !!!

werknemers gevraagd voor enkele 
uren per dag; 55+ geen bezwaar

voor opslag van inboedels en kleine verhuizingen

adv eussen bouw.indd   1 06-01-2008   18:39:02

9

Goossens Haarmode   Kunrade
Grieks Restaurant - Pizzaria Atlas Voerendaal
GSV Paneelbouw   Voerendaal
GTO Heerlen    Hoensbroek
Gulf Benzinepompstation Maessen  Voerendaal 
H.V. Harmsen Registeraccountant  Kunrade
Handelskwekerij Zuid-Limburg  Kunrade
Hemu Distributies V.O.F.   Kunrade
Herberg De Pintelier   Kunrade
Het Kaeshuijs    Voerendaal
HFS-Groep-Limburg   Voerendaal
Hoveniersbedrijf Neven-Eurlings  Voerendaal
Hubo van Alphen BV   Kunrade
Hydraflex Technisch Handelscentrum BV Kunrade
I-MediaSolutions   Kunrade
Inlijsterij Courage   Voerendaal
Inlijsterij-Kunsthandel  Maria Peters Kunrade
Installatiebedrijf Jadan   Klimmen
Installatiebedrijf Nilwik BV  Kunrade
Installatiebedrijf Paul Loop  Kunrade
Isolatiebedrijf H.J. Crombach  Ubachsberg
Juwelier Furenthela   Voerendaal
Kapsalon Gertie    Voerendaal
Kapsalon Marisa    Voerendaal
Kunrader Steengroeve   Kunrade
Loop Scheren Management  BV  Kunrade
Makelaardij Lenders   Kunrade
Maks Bloemen en Planten  Voerendaal
Marc Leufkens Automatisering  Kunrade
MarieLouise Lingerie   Voerendaal
Mediaan/abs    Heerlen
Minibouw V.O.F.    Voerendaal
Notariskantoor Kunderlinde  Kunrade
OJD Ongediertepreventie & Bestrijding Kunrade
Oki Doki Junior Store   Voerendaal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Timmerbedrijf Offermans bv 
 

 
Trichterweg 22A • 6446 RC  Brunssum 

Tel. 045 - 52 33 572 • mob. 06-22488445 • fax 045 – 52 32 675  

 

 

Gespecialiseerd in: 
Kap- en aftimmerwerkzaamheden 

 



              Pedicuursalon  
              Annemie 
                                 Cartilsstraat 6 Voerendaal. 
                                 Tel.. 045 575 2370. 
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Wij wensen De Kaatboere een
kleurrijk en feestend  jubileum seizoen toe

Heerlerweg 166A   Voerendaal  045-574 88 88
www.hfsgroep.nl   voerendaal@hfsgroep.nl

Administratie    
Salarisadministratie       
Belastingen        
Bedrijfsadvies



Sponsoren ……… Bedankt !!!
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Olfen Makelaardij   Voerendaal
Optometrist Meessen   Kunrade
PEPS- Pierre Erven Party Service Kunrade
Pieters Ontruimingen   Voerendaal
Plus Ad en Petra de Bruijn  Voerendaal
Pompen Service Limburg   Kunrade
Rabobank Centraal Zuid-Limburg  Gulpen
Rass BV Bandenspecialist  Voerendaal
S&S Reizen    Voerendaal
Salon Annemie    Kunrade
Schaffers-Meurs    Voerendaal
Schilders- en Afwerkingsbedrijf  Voerendaal
   Stalman & Prevos V.O.F.
Schildersbedrijf H. Onink   Voerendaal
Schildersbedrijf P. van Wersch  Kunrade
Senden Natuursteen   Voerendaal
SHANO Kappers    Kunrade
Shell Benzinepompstation Boosten Kunrade
Sieben BV    Heerlen
Slagerij L. Kuypers V.O.F.   Voerendaal
Slagerij Catering Meesen/Van der Poel Kunrade
Slagerij/Traiteur Quadakkers B.V.  Voerendaal
Slijptechniek Limburg BV  Kunrade
Slijterij Wijnhandel Jean Erven  Kunrade
Smezo Handelsonderneming BV  Heerlen
Stichting Trefcentrum Kunderhoes  Heerlen
‘t Magazijn    Ransdaal
Tabakspeciaalzaak M. Bijsmans  Voerendaal
Tandartsenpraktijk De Bruijn B.V.  Voerendaal
Technisch Bureau Frissen   Voerendaal
Thecor B.V.    Voerendaal
Timmerbedrijf R. Greten   Voerendaal
Timmerbedrijf Offermans   Brunssum
Transportonderneming Kicken & Zn VOF Kunrade
Uitzendbureau In Person   Kunrade
Vb&t groep    Eindhoven
Versboerderij Kerkhoffs   Kunrade
Versmarkt Groenten en Fruit  Voerendaal
   H. Eussen-Gijzen V.O.F.
Vervoersbedrijf Cordewener C.V.  Kunrade
Wegenbouw Kurvers BV   Kunrade
Wetterhahn Beenmode   Voerendaal
Woon- en Projectinrichting  Voerendaal
   Senden & Zn - VOF



Deze advertentieruimte is geschonken door 
Expo-Maastricht-Maasmechelen
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Giro 6640
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Gespecialiseerd in:
Technisch personeel/ZZPírs

fitter, gecertificeerd lasser, cv-monteur/loodgieter, flensmonteur, bankwerker etc.

Bouw personeel/ZZPírs
metselaar, timmerman, stukadoor, tegelzetter etc.

IN PERSON UITZENDEN DETACHEREN WERVING & SELECTIE
Heerlerweg 93 6367 AC Voerendaal
T: 045-5751420 ñ F: 045-5751185

adm@inpersonvoerendaal.nl ñ www.inpersonvoerendaal.nl

 

Win een van de 8 MENU’S voor 2 personen bij 
De Gerardushoeve.

Bij aankoop van: 1 heel OUDEJAARSLOT à € 28,00 
of 2 halve OUDEJAARSLOTEN

(of in combinatie met JANUARI-LOTEN)

Furenthela 4 - 6367 TL Voerendaal - Tel. 045-5620575 - www.bijsmans.nl



bv
instal lat ietechniek

VOERENDAAL
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Garage Mennens-Tijssen
Citroën specialist en bovendien...
sterk in elk merk!

Vier wunsche uch inne gesjmierde vasteloavend!
Veul spass en plezeer mit uch 5x11 joarig jubileum.
www.garage-mennenstijssen.nl - Vink 6, 6363 CA Wijnansrade - Tel. 045-5242043 / Fax 045-5245125
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ALS JE OP KWALITEIT STAAT,
dan STA JE OP

VOERENDAAL
Hoolstraat 45,
6367 GB
Tel. 045 - 575 03 05

SITTARD 
Steenweg 74,
6131 BH
Tel. 046 - 452 51 57

NU                       AKTIEWEKEN!

WWW.KICKEN.NL
Kijk voor meer informatie op:

NU                       AKTIEWEKEN!

adv pintelier.indd   1 21-10-2008   15:49:59



 

Nieuwbouw-Renovatie                                                                      

Onderhoud      
van elektrische installaties  
Tevens het adres voor het      

compleet renoveren van  

Badkamer en Keuken                   

(incl. tegelwerk)!!!!!! 
H. Daniëls Minghof 31 6367 BL  VOERENDAAL 

TEL:    06-57548258           

E-mail:elektrodabo@home.nl 
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Bouw, renovatie en onderhoud
www.minibouw.eu
Mob. (06) 290 54 661
Tel.   (045) 5718307
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Wij feliciteren Carnavalsvereniging 
De Kaatboere Kunder van harte  
met het 5 x 11 jarig jubileum! 
 
 
Verkleije, schminke, de sjtraot op, ’t café in,  
muziek make, polonaise, optochte loupe en kieke.  
’t Roëd, gèèl en greun kleurt door de Limburgse  
sjtroate.  De Carnaval is wer in os Limburgse land. 
 
 
 
www.rabobank.nl/centraalzuidlimburg
Rabobank Centraal Zuid-Limburg (045) 561 9000 

Het is tijd voor Carnaval! 

Wij wensen alle Kaatboere van Kunder  
een doldwaze carnaval toe! Alaaf! 



De complete supermarkt
voor uw dagelijkse

boodschappen

Wat een verschil.

PLUS Petra en Ad de Bruijn
Furenthela 15  6367 TL Voerendaal  tel. 045-5628181
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                       Schildersbedrijf  

   P  VAN  WERSCH  
   w w w . v a n w e r s c h . c o m 
        

 

adv daniels kaatboere.indd   4 02-10-2008   09:07:16
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De Nach va Kunder, een nachtelijk 
gebeuren, dat start om 23.11u 
op zaterdagavond 7 februari 
a.s. en eindigt rond 07.33u op 
zondag-ochtend 8 februari a.s. 
wordt tijdens het 5 x 11-jarig 
Kaatboere-jubileum voor de 
derde keer georganisserd.
De Nach bestaat uit een officieel 
gedeelte met gecontracteerde 
artiesten en uit een in-officieel 
gedeelte met een zgn. Open 
Podium. Hierbij worden de op-
tredens verzorgd door Kaatboere-
leden en/of “amateur-groepen/
groepjes”. Aanmelding hiervoor 
is mogelijk via de Kaatboere-
programma-commissie
(Nadere informatie volgt nog.)

Tijdens het in-officiële deel, dat 
rond 03.00u begint, is er ook 
gelegenheid tot dansen en worden 

er spijzen, passend binnen het 
thema “Woeë is míéne Oscar ???”, 
geserveerd. Rond 06.00u staat er 
nog een spek-met-ei-buffet klaar, 
zodat iedereen met een stevig
ontbijt in zijn/haar maag huiswaarts 
kan. 

De Nach va Kunder draagt een min 
of meer besloten karakter, hetgeen 
wil zeggen, dat het de bedoeling 
is, dat de beschikbare zitplaatsen 
worden ingenomen door hen, die 
ook in de afgelopen jaren steeds 
van hun belangstelling voor de 
activiteiten van de Kaatboere blijk 
hebben gegeven. Een en ander 
heeft tot gevolg, dat men zich voor 
het verkrijgen van een toegangs-
kaart dient aan te melden bij één 
van de leden van cv De Kaatboere. 
De aanmeldingen worden ervolgens 
doorgeleid naar het bestuur, dat ze 

aan de bovengenoemde maatstaf 
zal toetsen (Over de juiste aanmeld-
termijn en de datum en locatie van 
het afhalen van de toegangskaarten 
volgt t.z.t. nog nadere informatie).
De toegangskaarten kosten €  55,-- 
per stuk. Voor dit bedrag wordt u 
in een fraai versierd Kunderhoes 
naast fraai carnavalsamusement 
uiteraard ook spijs, drank en 
garderobe geboden.

Gezien de aard van de Nach zijn er 
géén staanplaatsen, doch uitsluitend 
zitplaatsen en is dus het aantal toe-
gangskaarten van beperkte omvang. 
Het bestuur van cv De Kaatboere 
verontschuldigt zich reeds bij 
voorbaat voor eventuele teleurst-
ellingen, die bij de kaartverdeling 
ongetwijfeld zullen optreden.

De Nach va Kunder

ONZE BRILLEN ZIJN 
ONWEERSTAANBAAR!
Kom en bewonder onze 
nieuwe collectie:

Burberry
Björn Borg
Vogue
Gucci
Lacoste
Ray-Ban
Eschenbach Flex Titanium
Silhouette

Wij willen u graag vakkundig van advies dienen. 
Maakt u daarom voor een professionele oogmeting 
ruim van te voren een afspraak i.v.m. de drukte!

GERARDS 
OPTIEK
VALKENBURGERWEG 2 • 6367 GV VOERENDAAL • TEL: 045-4059304

Gerards Optiek zoekt

• gediplomeerd opticiën/contactlensspecialist
• spontane, representatieve en fl exibele verkoopster

s.v.p. schriftelijk reageren



Al heel wat jaren trekken we 
met de carnavalsoptocht  door de 
straten van Kunder en Voelender: 
ozze groep: Doa zunt v’r wer!

Met zo’n  20 personen zijn wij een 
groep vrienden die er veel plezier 
aan beleven om carnaval te vieren. 
De voorpret begint al in oktober/
november. We komen bij elkaar om 
te brainstormen en te speculeren 
over het thema van de komende 
carnaval. Met een hoop sjëele kal 
lukt dat  natuurlijk nooit op één 
avond . 

We hebben een knutselgroep die 
de wagen bouwt  en de attributen 
maakt en een naaigroep voor de 
kostuums en wat verder ”stoffig” 
is. We vallen wel regelmatig in de 
prijzen, maar daar gaan we eigen-
lijk niet voor. We doen mee  voor 
de lol, maar ook voor kwaliteit. 
Uren/dagen/weken zijn we aan de 

gang. We proberen om behalve een 
mooie groep te zijn ook het publiek 
te entertainen met wat grappige/ 
ondeugende acts. Dat levert wel 
eens wat consternatie en opstop-
pingen op…… Zo werd er getoast 
door de Eskimo’s met een glaasje 
Apfelkorn. Dacht men….. Het was 
een glaasje s-u-p-e-r-g-e-z-o-n-d-e  
levertraan.

Tijdens de opening van het Chinese 
jaar liepen we mee met een Chi-
nese draak. Er zaten heel wat knut-
sel- en verfuren in. We hebben hem 
na de optocht verkocht aan een 
groep uit Leiden voor de optocht al-
daar ter ere van het Leidens ontzet. 
Twee dames en 2 heren kwamen 
met de auto hem halen. 

Helaas was Leiden in last. De draak 
paste wel in de stationwagon maar 
de mensen niet meer. Dus toen 
maar met de trein terug. (behalve 

de chauffeur natuurlijk, want de 
draak kon niet rijden). We hebben 
later een foto gezien van de Le-
idense optocht en ja hoor; daar ging 
onze draak. Mooi!

En “de Comedy Capers va Kunder’ 
waren ook schitterend. Je hebt zo’n 
voldoening als je meeloopt en je 
hoort daarna zo’n leuke reacties.
Door het jaar zitten we ook niet 
stil. We wandelen samen, de dames 
gaan een dagje shoppen in het land 
en de heren een weekendje weg. 
We barbecuen en we helpen de 
Kaatboere bij de receptie en de 
zittingen.

We hebben samen veel plezier 
en wat willen we nog meer.
Doa zunt v’r  wer:  Je zult ons dit 
jaar vast weer zien in de optocht. 
Misschien dat je dan denkt: 
Hé, daar heb je ze weer!!!

Hé, daar zijn ze weer!!
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Ich han ummer unne kieër prins 
willen zieë. Mer dat ze mich op 
mien 21e al hubbe gevroagd woar 
echt ‘n verassjing vuur mich. Toen 
mien ouwesj mit ‘t nuujs koame 
woar ich dan ooch ech verbaasd. 
Ich hau dit joar geluk dat ich 
veuël vrie hei van sjoeël, dus 
koam ’t dit joar perfek oet. Toen 
begos ’t lange zjwiegen en d’r 
tieëd van vuurbereidinge. Unne 
tied woe ich veuël plezeer aan 
hub beleëfd. Mer t echte prins’-
zieë begos pas toen ich woeëd 
oëtgeroope!

Biej de zitting vuur de prokla-
maassie deeg ich alsof ich nog 
nurges van wis en zoat ich gewoon 
gezellig mit mien vrung van de oav-
end te geneete. Om neet zaat op de 
buun te sjtoan hub ich mer flink get 
beer overgesjut noa miene broar, 
dea hei dus unne hieële gezellige 
oavend. Noa un tiedje kreeg ich hét 
telefoontje van der Laurens dat ich 
mich moos goan umkleiëe. Omdat 

ich zoelang voet woar woeëte mien 
vrung al get nerveus en Sanne moos 
mer alles ontkinne. 
Toen de lampen aanginge op de 
buun en ich sjtong doa, dat waor 
toch waal ‘n geweldig geveul. Mien 
vrung van VCV begoste mienne 
naam te sjreien en toen woar 
mienne aovend gans gesjlaagd. De 
voltooiing van mieng proklamaassie 
maakte ut gans aaf. Noe woar ich 
ech prins. 

Vanaaf dat moment hub ich in unne 
roes geleëfd, mien weekende waore 
met name oëtsjtapkes mit d’r road 
noa resepties mit als hoeëgtepunt 
mien eige reseptie. Het woar 
geweldig dat zoveul luij doa woare 
en met name de opkomst van VCV, 
gans in tenue. 

Dat mien ouwesj en vriendin auch 
gekroeënd woeëte durch de Vlaa-
mingos, noe woar het plaatje com-
pleet. Vuur ing van die oetsjtepkes 
hub ich d’r  road zelfs mitgenoame 

noa ing van mien volleywedstrijde. 
Het resultaat woar alleen teleurst-
ellend, 3-1 verloren! Mer dat kos 
de pret neet drukke vuur de rest 
van d’r oavond. Alle oëtsjtapkes 
woare geweldig.  

Het letterlijke en figuurlijke hoe-
ëgtepunt woar toch waal om boave 
op de waage te sjtoan mit de 
optoch. Ich hub ech geluk gehad 
mit ut weer, de luuj langs de kant 
en de sfeer. Dit resulteerde in inne 
prachtige optocht. 

Jammer genoog is ‘t vuur mich 
alweer bienoa vuurbie, ich hub d’r 
mit volle teuge van genoate en ich 
kiek ooch heel erg oet noa ‘t jubil-
eumjoar. Dan goan ich mien macht 
uuverdraage aan dr 55e prins en 
hoop dat deaé net zoeën super joar 
kriet as ich. 

Nieks sjunder wie Kunder !!

Jordi I

Terükblik durch Prins Jordi I
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Ich Jordi d’r ieësjte bie de graasie van uch, mien leef Kaatboerinnekes en 
Kaatboere, zal ‘t ganse joar 2008 mit ‘t allergroeëtste plezeer regeere uëver

‘t Groeët Domein van de Kaatboere, ee domein, dat zich oetsjtrekt van Gelinge-
loof tot aan d’r Marehook en van Winthaage tot aan ‘t Gemeentehoes.

Alzoeë maak ich aan uch leef luuj, de volgende elf punte bekint:

Punt  1. Ooch in oos 54e joar maake vieër oos motto woar:
          Weëste ooch bis of wieste ooch hits: 
  Maak sjpass en plezeer ........... op de Kundesje meneer !

Punt  2. Al woeëd ich prins vanaaf inne fiets,
  mieng oetrooping is ech ging Belsje wiets !
  

Punt 3. Buutteredner Hub Sjtassen hat veuël sukses es zaate pater,
  miene Road van Elf en ich drinke doa op, mer gee wie-waater !

Punt  4. Treuzelt d’r gemeenteroad nog lang om ’t Kunderhoes op te knappe,
   dan weëd ’t missjien tieëd vuur deë road um eindelik op te sjtappe !

Punt  5. D’r is noe ging reë vuur paniek biej d’r volliebalklub;
  ooch es prins geëf ich meenige sjerpe set-up !

Punt  6. Kaatboerinne, die get van mich es prins wille, geëf ich noe al te versjtoaë,
            dat mie hart alling mer vuur ‘t Sanne zal blieve sjloaë ! 

Punt 7. Al hat d’r Henry van Wijmeren bienoa d’r Popstaar-titel gewonne,
  op de Hoeskamerzitting vroag ich hem teruuk noa de plek woeë ’t is begonne !

Punt 8. De oad-prinse motte dit joar ooch wer d’r aa geleuve,
   ich organiseer ’n beedevaart noa ’t graaf van d’r Wiel I in Teuve(n)

Punt 9. Leede van d’r gemeenteroad maakt ginne kapitaale blunder !
  Wat motte vieër mit villaa’s van ee miljoeën in ’t oosten van Kunder ?
 

Punt 10. De Vlaamingo’s weete ummer flink get d’r hin te maake,
  dit joar huuët ’t sjrieve van inne Kunder-sjlager tot hun taake

Punt 11. Burgemeester Akkermans makt es ZORRO meenige weëg vriej,
    deë maan wil ich es advizeur aa mieng ziej ! 

NIEKS SJUNDER WIE KUNDER, ALAAF !

Prinseproklamaasie   2008




