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“Nieks sjunder wie Kunder!”

De Kaatboere na 5x11
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Prinsesjap
Foto-collages van os

5x11 Jubileumjoar
Seniorenzitting in Kunder Volleybalclub Voerendaal

Na afloop van het zo succesvol verlopen 5 x 11-jarig jubileumseizoen onder de meer dan voortreffelijke 
leiding van prins Naud I (Meessen) hebben de Kaatboere even op adem moeten komen. Er viel na 
aswoensdag ook van zoveel na te genieten ! Vanaf de “Anders dan anders”-seizoensopening met o.a. 
“The Black Stars”, verkeerde men in Kunder als het ware in een roes door een onvergetelijke prinsen-
proclamatie, een prinsenreceptie, waar bijna geen einde aan kwam, een kleurrijke optocht en een 
specta-culaire Hoeskamerzitting op carnavalsdinsdag als slot van een heerlijk seizoen. Uit dat seizoen 
mag natuurlijk ook de  “Nach va Kunder” niet onvermeld blijven. Nooit was de wisselwerking tussen 
artiesten en de fraai in gala geklede gasten zo groot! Het gaf al met al een gevoel van de kaarten te 
hebben geschud en enkel azen te hebben getrokken!

Van de voorzitter

Bij de aanvang van hun 56e seizoen verkeerden de 
Kaatboere nog steeds in de zevende hemel en konden 
daar door het nieuwe thema ook meteen blijven! 
Carnavalszondag valt in 2010 op 14 februari; alle 
kansen dus voor een Valentijn-prins. Kunder is verleefd; 
Cupido griept zin kans…!  Gans carnavalistisch Kunder  
op ’n roze wolk mit vlinders in der boek en ’t hart in 
vuur en vlam, kortom: “Kunder tot uëver zien oere!!”

Ook het nieuwe seizoen speelt zich af in en rond de 
vertrouwde thuishaven trefcentrum Kunderhoes. 
En dat ondanks alle politieke tegenwerking, die men 
in de afgelopen jaren steeds ondervond. Zoals bekend 
wilde zowel het college van Burgemeester en Weth-
ouders als een meerderheid in de gemeenteraad de 
grote zaal liever sluiten! Uiteindelijk is het vooral 
aan de enorme inspanningen van de gebruikersgroep 
en aan de positieve opstelling van het Kunraadse kerk-
bestuur te danken, dat het trefcentrum in de huidige 
vorm voor de gemeenschap Kunrade  behouden is 
gebleven. Dit gaat echter wel gepaard met financiële 
offers van alle gebruikers en dus ook van de De Kaat-
boere en in het verlengde daarvan van de Kaatbuurkes. 
Hun beider financiële huishoudingen komen zodanig 
onder druk te staan dat dat gevolgen zal hebben voor 
o.a. de entreeprijzen  en mogelijk helaas ook tot 
versobering van hun activiteiten kan leiden.
                                                                  
Desondanks hebben de Kaatboere er ook in hun 56e 
seizoen heel veel zin in en hopen zij  op de steun van 
heel Kunder bij hun traditionele donateursactie, die 
een week vóór de prinsenproclamatie wordt gehouden.                                                                 
De dan ingezamelde gelden zijn, samen met de giften 

vanuit het zakenleven en de opbrengsten van de 
activiteiten in Kunderhoes, van onschatbaar belang 
voor de Kaatboere. In tegenstelling tot wat onlangs in 
“Onderons” vanuit een politiek café … eh, sorry, vanuit 
een politieke partij (PvdA) werd gesuggereerd, steken 
de Kaatboere als Kunderhoesgebruikers hun inkom-
sten niet in hun eigen zak, maar worden deze geheel 
gebruikt om de al jaren bestaande Kunderse carnavals-
cultuur in stand te houden. Want … carnavalswagens, 
materialen voor decors en zaalinrichtingen, geluid- en 
lichtinstallaties, Kunderhoeszalen, drank en zittingsart-
iesten etc.  zijn echt niet gratis beschikbaar! 

Hoe dan ook, regerend prins Naud I weet inmiddels 
ook, dat zelfs aan de ambtstermijn van een jubileum-
prins een einde komt. Zoals elders in deze Confetti 
is te lezen heeft hij zich kostelijk geamuseerd, zal hij 
misschien bij zijn afscheid een traantje wegpinken, 
maar realiseert hij zich vooral het aloude motto van 
iedere carnavalsprins:  “Prins bis te mèr eëve, 
oad-prins de res van dien leëve!” 

Zijn opvolger, die misschien ook wel al verliefd is tot 
over zijn oren (?), wacht rustig zijn kans af. En die 
kans komt er op zaterdag 16 januari a.s. Wie het al-
lemaal precies wil weten, mag de 56e prinsenprocla-
matie niet missen en moet met de Kaatboere op zoek 
gaan naar hun Valentijn-prins. De Kaatboere nodigen 
heel Kunder en omgeving uit onder hun bekende motto:
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za.  9 januari 2010  Donateursactie (incl. huis-aan-huis-verspreiding Confetti)

za.  16 januari 2010  Proclamatie 56e Kaatboere-prins

zo.  24 januari 2010  Receptie 56e Kaatboere-prins

do.  4   februari 2010  Seniorencarnaval (carnavalistische invulling: cv De Kaatboere)

zo.  7   februari 2010  Proclamatie 44e Kaatbüürkes-prins + prinses

vrij.   12  februari 2010   Kindercarnaval-carnaval (‘s middags)

                 +

     Sleuteloverdracht (’s avonds – org.: Molmuus - Klimmen )

za.  13 februari 2010   Oud-prinse-bal (Locatie: Trefcentrum Kunderhoes)

zo.   14 februari 2010  CARNAVALSZONDAG (met optocht en aansluitend Kunderhoesfeest)

ma.   15 februari 2010  Kindercarnaval in Kunderhoes

di.  16 februari 2010   Hoeskamerzitting  (Locatie: Trefcentrum Kunderhoes; v.a. 17.11u.)

wo.  17 februari 2010  Aswoensdag 

zo.  14  maart 2010  Halfvasten

Activiteitenkalender seizoen 2009-2010         
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Jan Heuten                              
José Heuten-Maarsseveen                                                                 
Bram Houben    53e prins (2007 - Bram I)                                                                 
Patrick Leunissen   45e prins (1999 - Patrick I)                                                        
Willy Maarsseveen                                                                                                                                     
Luc Steinschuld         49e prins (2003 - Luc I)  
Ans Tijssen - Clement
Damiël Tijssen
Ton Tijssen
                                     
Hannie Hoenen - Geurts                                             
Francien Loop - Mels
Frans Meessen    21e prins (1975 - Frans I)                                                                                                                     

Willy Moederscheim   
Hub Wouters    23e prins (1977 - Hub IV)

Oos jubilarisse PROFICIAT !!!          (per 11.11.09)

1 x 11 jaar lid      

2 x 11 jaar lid 

3 x 11 jaar lid 
  



Zaterdag 16 januari: 56e Prinseproclamatie
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Op zaterdag 16 januari 2010 
vindt één van de jaarlijkse 
hoogtepunten van het Kunraadse 
carnaval plaats: de prinsen-
proclamatie. Voor jubileumprins 
Naud I, zal er dan een einde 
komen aan zijn succesvolle reger-
ingsjaar over het Kaatboere-rijk.

En zoals men dat gewend is van 
de Kaatboere zal, voordat Naud 
zijn teken van macht (scepter), 
zijn teken van zotheid (narrenkap) 
en zijn teken van waardigheid 
(ambtsketen) overdraagt aan zijn 
opvolger, in Kunderhoes een spec-
taculaire zitting ten tonele worden 
gebracht. De deuren van het tref-
centrum zullen om 18.33u. open-
gaan en de zitting zal om 19.44u. 
beginnen.

De programma-opbouw is zodanig, 
dat de sfeer naar een hoogtepunt 

zal groeien en alle gasten een 
leuke avond zullen beleven. 
Gestart wordt met een dansnum-
mer, dat uiteraard zal worden ver-
zorgd door showdansgroep Scope. 
Verder zal Fer Naus vanuit de buut 
voor de vrolijke noot zorgen. 
Over vrolijke noot gesproken: ook 
de Waerknöppele (wie kent ze 
niet) zullen in het Kunderhoes aan-
wezig zijn. Voor topmuziek staan 
die avond  de Koalejitze garant. 
En als klap op de vuurpijl zullen 
ook Martin en Guido (welbekend 
van de Schintaler) het podium van 
het Kunderhoes beklimmen.

Na het artiestenprogramma is 
het dan echt tijd voor Naud om als 
jubileumprins van de Kaatboere 
af te treden. Als deze officiële 
gebeurtenis afgesloten is zal er een 
korte pauze zijn om het podium van 
het Kunderhoes om te toveren tot 

een liefdesnestje. Het thema van 
de Kaatboere gaat tenslotte over 
de liefde (“Kunder tot uëver zien 
oere!”) Hoe en wat is nog geheim, 
maar we kunnen al wel verklappen 
dat er heel wat liefdesfiguren op 
het podium voorbij zullen komen 
tijdens de welbekende proclamatie-
act van de Kaatboere.

Het hoogtepunt van deze act is 
natuurlijk het uitroepen van de 
56e Kunraadse prins. Deze zal, 
zodra hij helemaal is geïnstalleerd 
is, de zaal ingaan, waarna er nog 
een aantal uurtjes kan worden 
nagepraat en worden gedanst op 
de muziek van onze huis-dj.  

Wie dit alles meemaken is op 
zaterdag 16 januari 2010 van 
harte welkom in het Kunderhoes. 
De entree bedraagt 12,50 euro 
en dat is inclusief garderobe.

Scope

Koalejitze
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Versjlaag va mien Prinsesjap

Aangezeen ich mit mien memoires uuver het aafgeloape seizoen es jubileumprins van c.v. de Kaatboere 
menige oetgave van d’r Confetti zou kinne vulle, hub ich mich tot dit sjtuksjke motte beperke. Dit sjtuk-
sjke hub ich oetgezog, omdat normaal gesjproake eekeringe waal vertelt uuver wie sjun d’r optoch, de 
proklemaasie, de receptie en in mie geval oach nog de Nacht va Kunder  waal neet woare. Natuurlik zint dit 
de absolute hoëgtepunte in een veul te kotte prinselijke carrière, me leef luuj oet Kunder, waarsjienlik woar 
’t gros van uch allenuj d’rbie en hubt g’r zelf kinne zeen wieveul ich hievan genoate hub. Ich hub hieum dus 
besjloate om uch mit te numme noa het prille begin va mie Prinsesjap.

Wie ’t belleke aant rolle koam
’t Is eigelik allenuj begos vreug in d’r weiemoand 
(Juni). D’r vuurzitter (Leo Cremer) en d’r President 
(Laurens Frusch) woole ins effekes mit mich en pap 
vergaadere. Oei oei, ich zoog de buuj al hange. Dees 
twie beste heren vroogte mich of ich in het Jubileum-
seizoen van de Kaatboere (vuur de klumkes onger os: 
5x11) d’r scepter uuver ’t prachtige riek van de Kaat-
boere oet Kunder wool zjweie. Een dergelijk aanbod 
van een vereniging die ich al zoelang es ich leaf een 
werm hart toe draag, kos ich natuurlijk neet weigere. 
Wat woar ich blie dat eindelijk ean van mien groetste 
dreume oetkoam.

Och, kiek doa wat ’n sjun peksjke!
In d’r Oegstmoand (Augustus) woar vuur mich d’r tied 
aagebroake om ins te goan kieke vuur u peksjke. 
D’r Laurens hei mit mich gereageld dat ich mit d’r Pap, 
de Mam en ´t Lisa noa d´r Hommel sport in Kirkroa 
zou goan, natuurlijk noa sjluitingstied, angesj zoue v´r 
doa waal ins inne bekende teage kinne komme. Wie v´r 
doa aankoame sjting d´r Laurens al op os te wachte. 
V´r woeëte doa van vuur in de zaak sjtiekem noa de 
achterkamer geloodsd, woa de versjillende Prinsepak-
ke tentoongesjteld woare. En doa hing ´t dan, ´t ieësjte 
pak dat ich zoog, ut sjunste pak van ze allenuj, mien 
Prinsepak! 
Noadat v´r ´t ganse pak samengesjteld heie, want ich 
moos toch ech u tesjke vuur de bongs en inge sjlabber 
vuur op d´r poekel hubbe, koame v´r eindelijk aan de 
narrekap. Leef luuj, wat zit mich doa een variatie i: 
wit, hoaf wit, ram wit, ivoor wit, versjleete wit, mit of 
zonger hanekamp, de versjillende borduurselkes, de 
kluur van de sjtintjes die op de kap komme en dan op ´t 
letste, es se ram döl bis van dat geüdder, dan vroage ze 
dich ooch nog of se een zeksjke vuur de veere wils, `ok, 
loat mer goan, duuj me drop´.
Wat een ervaring, een prinsepak koape, ´t woar hieël 
biezonger en hieël gezellig.

Blief ich waal plekke?
Zoe wie elke prins wit, is ´t moment vlak vuur das se 
de oprit van d´r Leon Smeets oplups op inge duustere 
oavend in d´r wintermoand (december) een van de 
sjpannendste momente van de ganse vuurbereiding. 
Vanaaf dat ich heem vertrok pis dat ich bie d´r Leon 
Smeets woar bleef ich om mich heen kieke of ginne 
mich zoog. Laurens hei mie peksjke waal mit, mer 
toch, ich hei mien nette brook aan en inge rugzak om, 
mit mieng prinsesjeun drin. Het zou best waal ins zoe 

kinne zeen geweas dat ich d´r verdacht oetzoog. Me 
ja, nog 25 meter, ow, kloeëte, doa lup e bekend gezig, 
effekes doorloape noa d´r kierberg, 2 minuutjes wa-
chte, umdreie en de volgende poging kos beginne. Wie 
ich vuur de oprit van d´r Leon koam dach ich: `dat ´t 
toch verrek´, en ich sjloog linksaaf, duujde op d´r knoep 
neave de duur en noa wat ongevear een hoaf sjtond 
leek te doere, ging d´r welbekende zoemer aaf, ich 
moch noa binne!
Noadat vier behuurlijk get foto´s heie gemak, kreeg ich 
de ganse reportage mit noa heem, zoedat ich rustig de 
tied hei om de sjunste foto oet te zeuke. Dees foto is 
vanaaf mien proclemaasie pis esj-woonsdig in ´t ganse 
durp aan de vinstere te bewongere geweas. Wat is het 
toch geweldig um te zeen dat zoeveul luuj ´t hubbe 
aangedurfd om zoe e lielik menneke aan de roet te 
hange. Ich zoog zelfs inge posters va mich ophange 
in Venlo aan de servicebus van de jonges van de ge-
meante doa. Zoe ziet g´r: de Kaatboere kinne gean 
grenze.

Oet de kis knalle
Wie ich op d’r oavend van de Proklemaasie in ’t Kun-
derhoes aankoam, hub ich mich mit ´t Lisa achterin d´r 
zaal gehoate saame mit mien vrung van d´r volleybal-
club. Wie Scope de twieëde kier aan ´t danse woar, bin 
ich sjtiekem de coulissen i gesjloape. 
Bin ich eindelijk achter, woar ich natuurlik ram te 
vreug. Iekeringe dea noa de Prinseproklemaasie va 
Kunder geat wit toch dat Scope es ieëstje en es letste 
optreejd. Behalve dus op mien proklemaasie. Doa ging 
Zizikwekwe nog ins effekes in hoaf oer sjpiele. Dat hei 
mich natuurlijk ginne van te vuure kinne vertelle... 
Nou ja, durch noa achtere! `Woa is mie peksjke!?` 
Mie peksjke loog neet in ´t biljardzealke. Laurens bel-
len, want dea zou dat reagele. `Alles kump good, die 
peksjke lik in ´t kelderke.` Mien pak woed gehoald en 
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dat hub ich mich dan toch mer aagesjtrup mit ´t Kitty. 
De reacties van de luuj die langzaam van ´t podium 
aafkoame en mich koame feliciteren woare geweldig. 
En wie d´r oud Prins Jordi I mich um d´r nak vloog, 
woar alles compleet, ich woar d´r kloar vuur, `Loat dea 
act mer beginne!´, me wat duurde ´t nog lang.
Wiet noa twelf oer woar ´t zoewiet: Ich moch eindel-
ijk! Ich kroop de kis in en een minuut of 2 later sjting 
ich dan doa: neet mie d´r Naud Meessen, me Jubil-
eumprins Naud I, van de Kaatboere, van die leeve luuj 
va Kunder. D´r pap woeëd ´t teveul wie ich doa sjting, 
troane va geluk! ´t Lisa sjtroalde. D’r zaal sjreide 
miene naam. De tant Henny en d´r nonk Wiel zoote wie 
ummer vuuraan te geneate, me dit joar genoote ze nog 
net effekes get mieë.  En toen mochte mien ouwesj, ´t 
Lisa, d´r Knud en ´t Dominique de bühne op. Geweldig, 
´t geluk op de gezichte die ich um mich heen zoog. Wat 
woar dat sjiek!!!
Wie ich mien proklemaasie hei vuurgeleaze woar ´t 
begos: mie regeringsjoar. ´t Fies dat volgde op de prok-
lemaasie woar geweldig. Iesj moos ich d´r zaal durch 
komme om alle feelesitaaties in ontvangst te numme. 
Wie ich dit eenmoal gedoan hei woar ´t al bouw tied 
vuur d´r letste dans. Zoe druk woar ´t in d´r zaal (een 
sjatting van 650 personen). Noa d´r letste dans van 
mich en ´t Lisa, woeëte v´r op de sjouwesj getild van 
de jonges van d´r volleybalclub en de jonges van d´r 
road tiejens ´t nummer `eenmoal prins te zeen`. Hienoa 
sjloote v´r aaf mit ´t Limburgs volksleed, de narrekap 
aaf en de rechterhand op de linkerborst!!! 

De iësjte twieë oetsjtepkes
D´r zondig noa de proklemaasie sjting de receptie van 
de BCL op ‘t programma. De BCL besjtong dit joar 
4 x 11 joar en hei dus net es os ´n jubileum te viere. 
Vanoet ´t Kunderkruuts voeëte v´r mit z´n alle in de 
taxibus van d´r Henk Cordewener richting Herten. Me 
wat wuuëd mich in die bus get op inge knap geou-
whoord! Dit woar mien iësjte ritje mit de road van elf, 
en ´t woar onvergeatelik. 
Eenmoal aangekoame in Herten, zooge v´r dat in de 
hal een sjottel sjting mit nuütjes. Neave dees sjottel 
sjtinge 2 kinger die dees nuütjes aant krake woare. 
V´r hubbe dees kinger mer effekes oetgelag dat ´t veul 
gemekkelikker woar um dees nuütjes op geneat te 
legge en da drop te sjtampe of um ze gewoon teage de 
moer aan te werpe. Dat heie v´r geleuf ich beater neat 
kinne doon, want de sjille van de nuütjes looge wie 
v´r vertrokke durch de ganse tent hear. ´De toon woar 
gezat!´

Noa de receptie van de BCL sjting de receptie van 
d´r prins Hein I (Pasmans) van c.v. de Waterratte oet 
Schin op Geul op het programma. De receptie woar 
eigenlijk al aafgeloape, me speciaal vuur os kos nog 
get tied vriegemak weare. Noadat vier d´r prins en de 
Jubilarisse gehuldigd heie, woar ´t vuur os tied um u 
hepke te goan eate achter in d´r zaal. De jonge van 
Schin heie zoe te zeen ooch honger gekreege, want die 
sjtelde zich ooch aan de tiek.
Wie de meadjes van Schin leutjes koame verkoape, 
hubbe v´r natuurlik ooch allenuj een paar leutjes 
gegolle. D´r Pascal heat zich toen die leutjes ver-

zameld, de buut op de Bühne gezat en d´r microfoon 
van d´r DJ onteigend. Hieop is hea begos mit de prieso-
etreiking van d´r tombola van c.v. de Waterratte mit es 
hoofdpries inge Ford Fiësta, dea dan waal um d´r hook 
van de volgende sjtroat aaf te hoale woar. Ich geleuf 
dat op dat moment de Waterratte die nog sjtinge te 
eate zich zoeget versjlikte in hun zigeunerwuusjkes van 
´t lache. Noadat vier zoe nog get sjlap gebreuzeld heie 
in Schin, woeëd ´t toch echt tied um truuk te kiere noa 
os sjunne Kunder.

De aafsjluiting van d´r daag hubbe v’r gehoate in d´r 
Pintelier. ´t Lisa sjleet zich hie bie os aa om nog gezel-
lig get noa te proate uuver d´r daag en nog get sjlappe 
kal droet te houwe. Ich hei vandaag mien speciaal vuur 
dees gelegenheed gekochte kaatboere-boxershort aag-
etrokke en dit mog natuurlik neet ongemerk vuurbie 
goan, dus hub ich de aanwezige luuj in de pintelier mer 
ins mit loate geneate. Wie ich echter mien pantalon 
wool loate zakke, reet ich mich ooch de boxershort 
mit aaf (loog natuurlijk aan de heusjkes die ich aan-
hei), woadurch een beperkt aantal luuj toch waal hieël 
erg intiem hubbe kinne geneate va mien prinselijke 
betskes. Och ja, ouwhoorderie huüt bie karneval.
Wie v´r nog get gedans heie mit ´t Tila en d´r Oavend 
op zien ing aa ging, hubbe d´r Hub en ‘t Ans mich noa 
hoes gebrach. Wie ich in sjloaphouding in miene puus 
ging ligge kos ich inne glimlach neet ongerdrukke, 
want wat woar ´t e geweldig weekend geweas en wat 
zouwe d´r nog sjun weekende in ’t versjeet ligge de 
kommende weake.

Op dit moment  zou ich geer miene opvolger al veul 
plezeer wille wunsje mit de vuursjpas die gepaard geat 
mit zien naderende prinsesjap. Oach wil ich alle luuj 
bedanke die zich tijdens het aafgeloape seizoen op 
welke meneer dan oach vuur mich of vuur de Kaat-
boere hubbe ingezat. En es letste wil ich alle luuj 
bedanke die mit mich en c.v. de Kaatboere op zoe 
een geweldige meneer het 5x11 jubileum hubbe 
gevierd.

Nieks Sjunder wie Kunder, Alaaf!

Prins Naud I
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Ontvoering van Oscar

Hoogtepunten 5 x 11 - jubileumseizoen

Proclamatie
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Hoogtepunten 5 x 11 - jubileumseizoen

Jubileumdag

Nach va Kunder
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Hoogtepunten 5 x 11 - jubileumseizoen

Optocht

Hoeskamerzitting
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Op donderdag 4 februari 2010 zal er in het Kunderhoes de traditionele Seniorenzitting plaatsvinden. 
Deze avond, die bedoeld is voor inwoners van Voerendaal, Kunrade en inwoners van de overige kernen  
van Voerendaal, van 55 jaar of ouder wordt georganiseerd door de Senso, de Zonnebloem en ‘t Brook. 
Cv de Naate en Cv de Kaatboere zorgen beurtelings voor de carnavlistische invulling. Dit jaar is het de 
beurt aan de Kaatboere. Er zal om 19.00 uur begonnen worden met een kop koffie en iets lekkers voor 
bij die koffie.

Donderdag 4 februari: Seniorenzitting

Het programma zal zoals altijd 
aangepast zijn aan de wensen van 
de senioren. Dat betekent dat er  
dit jaar een drietal buutteredners 
in de buut plaats zullen nemen. 
Waaronder de meervoudig 
buuttekampioen Jan Geraedts. 
Lachen gegarandeerd! 

Uiteraard zullen de toekomstige 
danssterren van Scope ook acte de 
présence geven. Het mini jazzballet 
zal dan ook twee maal een dans 
ten tonele brengen.  Ook kan er 
uiteraard meegezongen worden op 
de liedjes van Dwayne Horbach 
(ook wel de nieuwe Heintje) en op 
de tonen van July en de Muppe. 
Om het een beetje spannend te 
houden is ernog een verrassings-
artiest die niet bekend wordt 
gemaakt.

De zitting zal om 19.33 beginnen 
en de laatste artiest zal rond 
22.45 van het podium stappen. 

Vervolgens zal de huis DJ van de 
Kaatboere nog een uurtje leuke 
muziek draaien.

Wilt u deze seniorenzitting 
bijwonen dan kunt u kaarten kopen 
via de vrije verkoop. Deze gaat 
van start op 18 januari 2010 en 
de kaarten kosten 13 euro inclusief 
garderobe, koffie en iets lekkers. 
U kunt dan terecht op bij mevrouw 
Leclair - Tenelenweg 1 en mevrouw 
Hermans - Dammerscheidtstraat 4 .

Leden van de Senso en de 
Zonnebloem  en bewoners van het 
‘t Brook kunnen via de hen bekende 
interne kanalen kaarten verkrijgen.

Jan Geraedts

Dwayne Horbach

July en de Muppe

Buutteredner Hub Stassen nu ook Nederlands kampioen!               
Kaatboere-lid Hub Stassen , o.a. al tweevoudig 
Groot Limburgs buuttekampioen heeft op 
zaterdag 12 december jl. in de Gelderse plaats 
Groenlo ook het Nederlands kampioenschap 
in de buut veroverd.                                                                                                             

Die titel was de inzet van de tweede editie van 
“Grappen in Grolle”, een buutte-festijn, dat 
werd georganiseerd door het Corps Champêtre 
Groll, onder auspiciën van CV De Knunnekes.                                                                                                                                       
Voor Hub dus weer een kampioenstitel, die hij 
veroverde door  in zijn creatie als chirurg alle 
mede-finalisten figuurlijk aan het mes te rijgen. 
Felicitaties aan het adres van Hub zijn dan ook 
zeker op hun plaats !
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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.

Sponsoren……… Bedankt !!!

Aannemersbedrijf Eussen Bouw B.V.
A 1 Touch Solution BV
Adams - Auto-en Motorrijschool 
APK Keuringsstation COZA    
Architectenburo W. Crombach
Aurea Administratie & Belastingconsulenten  
Autobedrijf Mennens - Tijssen
Bandenspecialist Kicken
Björn Daniëls Loodgietersbedrijf
Bloemisterij Schaffers - Meurs
“Body & Face” Bianca Winkeler   
Brood- en banketbakkerij Senden   
Cafe ‘Kunderkruis’      
Capslock       
Chinees-Indisch restaurant Pom Lai
C.V. Gas Service B. Gulpen
C.V. Gas Service L. Gulpen
DABO Elektro    
Daniëls Installatiebedrijf B.V.
De Groene Tak  
D.B.N.-Bouw B.V.
Drankenhandel - slijterij Jean Erven
Drukkerij Schrijen–Lippertz
Duysens -Kliniek voor gezelschapsdieren- Voerendaal
Electro Ton Boesten 
Eurlings Interieurs
Eussen Aanhangwagens
Expo Maastricht
Floraal vormgever René Gulikers   
Foto Ateljee Leon Smeets    
Frankort Assurantiën     
Friterie ‘Kunderkruis’ 
Gerards Optiek 
GULF - benzinepompstation Maessen   
Handelskwekerij Zuid-Limburg   
Herberg ‘De Pintelier’    
HUBO van Alphen B.V. 
Huisartsenpraktijk Voerendaal 
I-Mediasolutions
Inlijsterij Maria Peters    
Installatiebedrijf Paul Loop
Installatiebedrijf Nilwik B.V.

Kapsalon Gertie
Kicken Transport
Loop - Scheren Management B.V.
Makelaardij Lenders
Mise en Place
Notariskantoor Kunderlinde
OJD Ongediertepreventie en bestrijding
Optometrist L. Meessen
Oud-notaris Mr. P. Eurlings
Pedicuursalon Annemie
“PEPS” – Pierre Erven Party-service
Pieters Ontruimingen
Pompen Service Limburg
Rass BV Bandenspecialist
Schildersbedrijf Chrit Moers
Schildersbedrijf van Wersch
Senden Natuursteen
“Shano” Kappers
Shell-benzinepompstation Boosten
Sigarenzaak M. Bijsmans
Slagerij-Catering Meessen/van der Poel
Slijptechniek Limburg B.V.
S & S Reizen
Taxi- en busvervoer Henk Cordewener
Trefcentrum Kunderhoes
Uitzendburo ‘In Person’
Versboerderij J. Kerckhoffs
Wegenbouw Kurvers B.V.
Woon- en Projectinrichting Jo Senden en Zn. V.O.F.



Volleybal Club Voerendaal tijdens de Carnaval

Er is al een jarenlange goede relatie tussen CV de Kaatboere en de Volleybalclub. De volleybalclub werkte 
in de beginjaren, op de proclamatieavond en tijdens de receptie, achter de bar. Later groeide dit uit tot 
een nog grotere samenwerking en werd bij de kaatbuurkes tijdens vrijwilligersavonden geholpen en 
hielpen de kaatbuurkes / kaatboere op hun beurt VCV tijdens jubilea, kampioensrecepties en het buiten-
toernooi. Ook dit jaar zijn we weer van de partij bij diverse evenementen van de Kaatboere en Kaatbuurkes. 
Binnen het ledenbestand van de Kaatboere is het aantal VCV’ers groeiende.

Nadat we in de 80’er jaren 2 prinsen bij de Kaatboere 
hebben gehad (Leo Cremer en Ward Schielen) bleef 
het een hele tijd stil. Veel leden van onze huidige 
groep waren toen nog niet eens geboren. De laatste 2 
Carnavalsjaren waren voor VC Voerendaal natuurlijk 
perfect. Toen in 2008 Jordi Bijsmans als een complete 
verrassing tot Prins werd uitgeroepen, werd in een 
korte periode geregeld dat we met zoveel mogelijk 
leden naar de receptie zouden gaan. De gezichten van 
de Kaatboere waren onvergetelijk toen een groep van 
circa 70 doldwaze VCV’ers Jordi kwam feliciteren. 
Een paar weken later werd Esther Pluijm uitgeroepen 
tot Jeugdprinses en was het feest compleet. Ook op dat 
moment waren veel leden van VCV tijdens de jeugdzit-
ting aanwezig. Het afgelopen jubileumjaar werd met 
Prins Naud het feest nog eens groots over gedaan en 
werden tijdens de jubileumreceptie de Kaatboere ver-
rast met een grote banner die jaarlijks gebruikt kan 
worden om het huis van de prins te versieren.

In 2001 ging, na vele jaren van afwezigheid, weer een 
groepje enthousiastelingen van de Volleybalclub mee in 
de optocht. In dit eerste jaar werd er een mooi vlinder-
pak gemaakt en bestond het groepje uit een 10-tal 
personen.  Een jaar later groeide de groep al uit tot 
zo’n 30 personen verkleed als toreador en werd voor 
het eerst een kleine kar gemaakt met daarop Stier 
Herman. Erg professioneel was het nog niet, want ter 
hoogte van het Kunderhoes bliezen we de versterker 
op en moesten we zonder muziek verder. Toen hebben 
we maar wat harder gezongen. Daarna ging het dan 
gebeuren; er werd voor het eerst een grote en een 
kleine wagen gebouwd. Om het thema K1 TV werd het 
programma “eege hoes i puin” uitgebeeld. Verkleed als 

Bob de Bouwer en met eindelijk een degelijke geluids-
installatie werd het een prachtige optocht.Ook werd 
er een heus “drei gestirn” geïnstalleerd, nl Prins Bifi, 
zinne President en d’r Centenbuul. Omdat het aantal 
deelnemers bleef groeien werd de kantine van de 
Joffer als ontbijt- en schminkbasis ingezet. Op zowel 
zondag als maandagochtend word er voor ruim 50 
personen ontbijt verzorgd en elk jaar is het weer 
rennen om op tijd aan de start te komen.
Enkele hoogtepunten van de optochten die nog volgden 
waren :bedankt d’r Marehoek verkleed als koeien, 
d’r gouwe ouwe (chinezen) en de 2 boten die we de 
afgelopen jaren gebouwd hebben, met Vikingen en 
Piraten (55 deelnemers in het jubileumjaar).
Vorig jaar hebben ook de Vresuluk Criminele Verkes 
hun intrede gedaan in de kunderse carnavalswereld. De 
Oscarkidnapping behaalde hoge kijkcijfers op You Tube. 
Mogelijk zijn ze dit jaar weer in staat om een stunt uit 
te halen. CV de Kaatboere d’r zit gewaarschuwd.

Naast carnaval vieren wordt er natuurlijk ook 
gevolleybald, je zou het bijna vergeten. De laatste 
jaren zijn erg succesvol voor de vereniging. Heren 1 
werd 3x kampioen in de afgelopen 5 jaar. Ook Dames 
1 promoveerde 3 jaar geleden naar de promotieklasse. 
Dit seizoen gaat het beide vlaggenschepen ook weer 
voor de wind en staan ze allebei 2e in hun klasse/ 
divisie. Op dit moment is de vereniging 225 leden 
rijk die zowel prestatief als recreatief hun mannetje/
vrouwtje staan. En wie weet spelen we volgend seizoen 
in de Nationale Competitie met Heren 1 en met 
Dames 1 in de hoogste regiodivisie.
Kom zaterdags eens kijken in de sporthal de Joffer 
waar we voor spanning en vertier zorgen.

Groetjes en tot in de optocht,  D’r Volleybal 11
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Kaatboere / Naate – 
optochtnieuws 2010
Beste carnavalisten, op zondag 14 febru-
ari a.s. is het weer zover; de tradtionele 
carnavalsoptocht trekt weer door de kernen 
Kunrade en Voerendaal. Deze keer met een 
enigszins gewijzigde route! In verband 
met renovatiewerkzaamheden aan de 
Heerler-weg vindt de opstelling plaats op 
het industrieterrein Lindelaufer Gewande; 
en wel tot uiterlijk 14.00u. 

De indeling van de groepen wordt nader 
bekend gemaakt. Voor meer informatie kijk 
op onze website www.voelender-kunder.nl 
Aanmelding kan gebeuren tot en met 
uiterlijk woensdag 10 februari a.s. door het 
ingevulde inschrijfformulier in te leveren bij 
een van de volgende adressen:

Ger Leclair, Panhuisstraat 80 - Voerendaal                                                  
Lau van Dinther, Florinstraat 3 - Kunrade                                                   
Laurens Frusch, Kundergats 27 - Kunrade

De nummerbordjes voor uw plaats worden 
uitgegeven op carnavalszondag tussen 
11.00u en 12.00u in café Kunderkruis, 
Heerlerweg 57 in Kunrade (Café is bereik- 
baar !) De prijsuitreiking vindt plaats in 
Cultureel Centrum de Borenburg, ongeveer 
1 uur na bin-nenkomst van de optocht. 

Gewijzigde route:                                                                                                                                           
Lindelaufer Gewande (opstelling) , 
Valkenburgerweg, kruising Kunderlinde, 
Hogeweg, Hoolstraat, Jeustraat, Kerkplein, 
Tenelenweg, Donderveldstraat, Dijkstraat, 
Panhuis-straat, Tenelenweg, Spekhouwer-
straat, Looierstraat (ontbinding).

Vuur d’r 56e Kaatboereprins en ziene 
Road van Elf is d’r carnavalszondig 
neet aafgeloape biej ’t sjleete van ’t 
Kunderhoes. Vier gunt durch en wille 
alle vasteloavesgekke die zin hubbe om 
wieër te goan hiejbiej oetnuudige om 
mit os durch Kunder te goan trekke.  
Dus let carnavalszondig rond hoaf tieën 
(21.30 oer) in ’t Kunderhoes op d’r 
Prins en d’r Road !!!

Carnavalszondig

Op zondag 7 februari a.s. proclameert 
het jeugdcarnavalscomité Kaatbuurkes 
de 44e jeugdprins van Kunrade en zijn 
prinses. Na een spectaculaire zitting met 
veel kinderartiesten uit het basisonder-
wijs zal rond 17.30u de vraag worden 
beantwoord wie het regerende prinsepaar 

Oscar I (Niessing) en Lisa I (Malecki) 
zullen gaan opvolgen in het jubileum-
seizoen.
Nadat Oscar en Lisa bij de seizoensopen-
ing nog samen met Kaatboere-prins Naud 
I de carnavalslantaarn hebben aangesto-
ken, zal deze door hun opvolgers op dins-
dag 16 februari a.s. aan het einde van de 
Hoeskamerzitting in Kunderhoes worden 
uitgeblazen.

Kaatbuurkes 
vieren 

4 x 11-jarig 
jubileum !!!

Surf ook eens naar: www.kaatboere.nl

Nuuj in Kunder: 
Vanaf een podium tegenover 
het Kunderhoes zullen alle 
deelnemers van de Carnavals- 
optocht op een ludieke wijze 
in de spotlights gezet worden. 

Presentatie: 
Hub Eggen en Hub Stassen.


