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“Wat è circus in Kunder !!!”
In afgelopen november openden de Kaatboere op spectaculaire wijze hun 57e seizoen.
Dat gebeurde voor het eerst in nauwe samenwerking met de carnavalsgroep Werm onger de Erm
en het jeugdcarnavalscomité Kaatbuurkes. Nou, Kunder heeft het geweten! Het werd een opening,
die, voor een niet-jubileumseizoen, drukker dan ooit was. In Wild-West-stijl werd op “knallende” manier
de tent op zijn kop gezet. “Saloon Kunderkruis” trilde tot in de kleine uurtjes op zijn grondvesten.
Nu, in januari 2011, staan de Kaatboere vlak voor
de proclamatie van hun nieuwe prins. Dit ongetwijfeld
tot grote spijt van de regerende hoogheid Freek I
(Timmermans). Hij heeft zich in het afgelopen jaar
voortreffelijk gekweten van zijn prinselijke taak.
Niet alleen binnen het Kaatboererijk maar ook
daar buiten. Zo zorgde hij, als gedreven medewerker
van L.1-televisie, er o.a. voor, dat de Kaatboere hun
tv-debuut konden maken! Hij zal dan ook met open
armen worden opgenomen in de rangen van de
Kunderse Oad-Prinse.
Zijn opvolger zal op 15 januari a.s. binnen het thema
“Wat è circus in Kunder!!!” worden uitgeroepen.
Zo zetten de Kaatboere dit seizoen de ene tent na
de andere op zijn kop! Was bij de seizoensopening
het Wilde Westen met zijn wigwams nog het middelpunt van de activiteiten, nu is dat de tent van “Circus
Rimbalzo”. Dat circus slaat gedurende het komende
carnaval zijn tenten op in en rond trefcentrum Kunderhoes, dat nog steeds de thuishaven van de Kaatboere
en de Kaatbuurkes is. Ja, u leest het goed! Ondanks
hernieuwd remmend, om niet te zeggen tegenwerkend, gedrag van de voor de hoognodige gemeentelijke
steun verantwoordelijke wethouder ten tijde van de
seizoensopening is Kunderhoes nog steeds beschikbaar.
Zo is weer gebleken, dat dwarsliggende wethouders komen en……… gaan, maar dat het Kunderhoes
gewoon blijft bestaan!!!

is misschien aanpassing van bv. entreeprijzen en
inhoud van randactiviteiten nodig.
De nieuwe prins zal zich daarover momenteel nog
niet al te veel zorgen maken. Hij bereidt zich in
alle rust voor op zijn grote verschijn-truc tijdens de
proclamatie-act in “Circus Rimbalzo”, dat zijn naam
nog angstvallig verborgen houdt. Hoe zal de nieuwe
prins zich presenteren ? Springt hij door een brandende hoepel op het Kunderhoespodium, springt hij
vanuit de nok van de tent via een trapeze-act in het
vangnet, is hij misschien een mysterieuze messenwerper of wordt hij tijdens een razendsnelle en
met veel mist omgeven goochelact uitgeroepen?
Wie zal het zeggen ?
Allen, die het willen weten, worden door de Kaatboere
uitgenodigd om getuige te zijn van de proclamatie van
hun 57e prins. Dat alles natuurlijk onder hun al jaren
onveranderlijke motto:

“Nieks sjunder wie Kunder!”

Dit laat onverlet, dat zowel Kaatboere als Kaatbuurkes
nog steeds forse financiële offers moeten brengen
om het in vele jaren opgebouwde kwaliteitsniveau
van hun hoofdactiviteiten te handhaven. Zodoende
Surf ook eens naar: www.kaatboere.nl
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Kaatboere / Naate – optochtnieuws 2011
Beste carnavalisten, op zondag 6 maart a.s. is het weer zover;
de traditionele carnavalsoptocht trekt door de kernen Kunrade en
Voerendaal. Na de afronding van de renovatiewerkzaamheden aan de
Heerlerweg, gaat de optocht weer langs de van oudsher bekende route.
Het opstellen gebeurt weer in de Grachtstraat/Kunderberg; en wel
tot uiterlijk 14.00u. Voor meer informatie kijk op de optochtwebsite
www.voelender-kunder.nl. Aanmelding kan gebeuren tot en met uiterlijk
woensdag 2 maart 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 “FF keule bie ’t San” aan het Kerkplein
in Voerendaal. De prijsuitreiking vindt plaats in Cultureel Centrum de
Borenburg, ongeveer 1 uur na binnenkomst van de optocht.
Route:
Grachtstraat/Kunderberg (opstelling), Heerlerweg, kruispunt Kunderlinde,
Hogeweg, Hoolstraat, Jeustraat, Kerkplein, Tenelenweg, Donderveldstraat,
Dijkstraat, Panhuisstraat, Tenelenweg, Spekhouwerstraat, Looierstraat
(ontbinding).

Na het succes van vorig jaar
ook nu in Kunder:
Vanaf een podium tegenover trefcentrum Kunderhoes zullen
alle deelnemers aan de carnavalsoptocht op een ludieke manier
“in de schijnwerpers” worden gezet.

Oos jubilaarisse
PROFICIAT !!!
(per 11.11.10)

1 x 11 jaar lid
Pascal Debije (Lid Raad van Elf)
Tiny Leunissen-Gelissen
Jan Leunissen				
Petra van der Sman-Moonen		
Els Stassen-Aarts

2 x 11 jaar lid
Marc Loop (35e prins; 1989 - Marc I)
Jan Steijns			

3 x 11 jaar lid
André Lindelauf (24e prins; 1978 - André I)
Hub Nilwik (Voormalig lid Raad van Elf)

4 x 11 jaar lid
Hay Eggen (14e prins; 1967 - Harrie I)

Presentatie: Hub & Hub (Eggen & Stassen)

Zaterdag 5 maart : Oad Prinse-avond
Traditiegetrouw zal op de
zaterdag voorafgaand aan
carnavalszondag de Oad Prinseavond worden georganiseerd.
De Oad Prinse hebben zich ook
dit jaar ten doel gesteld om de
tent op zijn kop te zetten; in dit
geval de Kunderhoes-“tent”
van circus Rimbalzo.
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Wat de bijdrage van de Oad Prinse
zelf wordt, is nog een geheim.
Maar zeker is dat ze zich weer van
hun beste kant laten zien in hun
act, die de titel van het Kunderse
thema 2011 “Wat è circus in
Kunder” kracht zal bijzetten.

Wie weet zien de aanwezigen een
nog nooit in trefcentrum Kunderhoes vertoonde trapeze-act (zonder
vangnet!). Maar voor hetzelfde
geld worden er Oad Prinse voor de
leeuwen gegooid en moeten zij zich
maar uit die situatie zien te redden!
Verder zal er die zaterdagavond
nog meer zijn te beleven zijn in
de “circustent” aan de Hogeweg.
Hierbij gaan de Oad Prinse jaarlijks
vernieuwend te werk. Want, zoals
inmiddels gewoonte is geworden op
deze avond, wordt het podium dan
vrijgegeven voor aanstormend en/
of net ontdekt talent. Denk hierbij
aan diverse acts uit het recente

verleden, zoals aan Demi Sec, de
Rockwiever en, niet te vergeten,
Fabrizio. Zo zal er ook dit jaar,
rond 23.00 u, een top-act zijn te
bewonderen. De Oad Prinse willen
ook wat dat betreft nog geen tipje
van de sluier oplichten en hopen
allen aangenaam te kunnen
verrassen!
Allen, die dit willen meemaken
worden hierbij door de Oad Prinse
van de Kaatboere uitgenodigd
om op zaterdag 5 maart a.s. vanaf
20.11 u aanwezig te zijn in de
Kunderhoes-“tent”. En dit alles
onder de Oad Prinse- lijfspreuk
“Nunc est Bibendum”.

Zaterdag 15 januari: 57e Prinseproclamatie
Op zaterdag 15 januari (Let op:
dat is al komende zaterdag!!!)
zal aan de heerschappij van Prins
Freek I over het Kaatboererijk
een einde komen. Na een jaar
vol plezier en hoogtepunten zal
het onafwendbare moment van
aftreden ook voor hem aangebroken zijn. Kort voordat zijn
opvolger bekend zal worden, zal
hij de tekenen van macht, zotheid
en waardigheid moeten afstaan
zodat deze overgedragen kunnen
worden aan deze opvolger.

Het programma bestaat ook dit
jaar uit zang, dans en “sjëële kaal”.
Uiteraard zal na opkomst van
Freek I en zijn wijze raad,
dans- en showgroep Scope de
aftrap verzorgen van onze 57e
prinsenproclamatie. Vervolgens
zal de buut betreden worden door
een viervoudig Limburgs Buuttekampioen te weten Jan Geraedts.
De ouderen onder u, die vorig
jaar op de seniorenzitting aanwezig waren weten wat ze
kunnen verwachten!

Echter voordat het zover is zal er,
zoals u gewend bent van de Kaatboere, een fantastische zitting aan
prins Freek I worden aangeboden
om hem te bedanken voor zijn
goed leiderschap van het afgelopen
seizoen. Net zoals vorig jaar verwachten de Kaatboere ook dit jaar
weer dat het dak van het Kunderhoes er af gaat. Of beter gezegd
van de “circustent”. In thema van
de Kaatboere staat immers de
circuswereld centraal.

Nauwelijks uitgelachen of de
beurt is aan jeugdig talent. Kling
Sjwats Wies zal voor de eerste
keer het podium van het Kunderhoes betreden. Er wordt hen een
grote toekomst voorspeld in de
carnavalswereld en we zijn er dan
ook trots op om dit jeugdig duo aan
de Kunraadse burgerij te kunnen
presenteren.

Erwin

Daarna kan er worden meegezongen, en niet met de eerste
Jan Geraedts

de beste zangers van het Limburgse
carnaval. Kartoesj uit Limbricht
trapt het zanggedeelte af en als het
tentzeil van het Kunderhoes er met
deze winnaars van het LVK 2006
nog niet afgaat, dan zal dat zeker
gebeuren bij Erwin uit Maastricht.
Deze zanger behoeft geen verdere
introductie. Als het je lukt om in
Rotterdam het dak van Ahoy af te
blazen dan moet het geen probleem
zijn om een “circustent” in Kunder
op zijn kop te krijgen! Na al dit
muzikale geweld zal Prins Freek I
nog een keer kunnen genieten van
Scope.
Na het laatste optreden is het voor
Freek echt tijd om opgenomen te
worden bij de Oad Prinse van de
Kaatboere en is er definitief een
einde gekomen aan zijn jaar als
prins van Kunder.
Vervolgens zal het doek van het
podium even dicht gaan en als het
doek weer opengaat zal de bühne
omgetoverd zijn in Circus Rimbalzo
en kan de Kaatboere-proclamatieact beginnen. Uit onbevestigde
bronnen is vernomen dat diverse
wereldacts hun kunsten zullen
vertonen in dit vermaarde circus.
Ook wordt er gefluisterd dat er een
echte prins met het circus meetrekt.
Uiteindelijk zal deze prins helemaal geïnstalleerd worden en zal
er samen met hem nog een glaasje
gedronken kunnen worden en kan
er gedanst worden op de muzikale
tonen van onze nieuwe diskjockey
Lefried.
Bent u nieuwsgierig geworden en
wilt u weer een prachtige prinsenproclamatie meemaken dan bent
u vanaf 18.33 uur welkom in trefcentrum Kunderhoes. De entree
bedraagt 12,50 euro en dat is
inclusief garderobe (het programma begint om 19.44u).

Kling Sjwats Wies

Kartoesj
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Terükblik durch Prins Freek I (Timmermans)

Wie inne jongesdreum oetkoam……
Prins weëde van de Kaatboere, weë wilt dat noe neet! Ich wool ’t in ieker geval hieël geer. Al van klings
af aan houw ich mer inne dreum en dat woar prins weeëde bie de Kaatboere. Noa ‘n aantal joare rondgeloape te hubbe es prezident van d’r jeugdroad van elf bie de Kaatbuurkes en vervolges ‘n aantal joare
mit vrung mitgeloape te hubbe in d’r optoch woar ich ongertusje aanbeland in d’r gesjikte leëftied um
prins te weeëde. Op inne oavend in juni ging d’r telefoon. D’r Kaatboere-vuurzitter aan de lijn mit de
vroag of d’r prezident en heë ‘ns mit mich en mien ouwesj koste komme kalle uuver ’t prinsesjap 2010.
Miene vastelaovend koos niet meer kapot !
‘n Weeëk later aafgesjproake in ‘t deepste geheim
in d’r winkel van de mam. Alles durchgesjproake en
d’r koeëgel woar durch de kirk: ich zou d’r opvolger
weëde van jubileumprins Naud I. Vervolges moande
wachte vuurdat d’r get gebuurt en dan eindelik ‘t
prinsekostuum oetzeuke. Ich koam al sjnel d’r achter,
dat d’r smoking nog ’t gemekkelikste deel woar.
Doanoa moos ich ing kluur oetzeuke vuur mien hesje
en sjtrik; nou dat woar ‘n ganse bevalling kin ich uch
zigge. Ich weet neet wieveuël kluure deë man tevuursjien hoalde; effe kluure, kluure mit ‘n motief
d’r in….behuurlik veuël keuze, mer noa al die kluure
te hubbe gezieë, houw ich ‘n keus gemak. En dan de
prinsemutsj, miene vuurganger hat doa vurig joar al
vanal uuver gesjrieve, bie mig woar ‘t neet veuël
angesj! Wat ‘n keuze in modelle, kluure, sjtintjes en
anger ge-ummer. En als letste natuurlik ‘t vere-zekske
neet te vergeëte. De ieësjte mutsj die ich zoog woal
ich hubbe, mer ich mos toch nog die anger 126 modelle
bekieke, mer oeteindelik woeëd ‘t toch die wat ich als
iesjte gezieën houw. ‘n Paar weëke laater d’r kroam
ophoale en wir ‘n paar weëke doanoa de fotoo’s maake.
In’tt duuster zoe onopvallend meugelik bie d’r Leon
Smeets noa binne en noa boete. ’t Aaaftille tot mien
proklamaassie koos beginne.
‘n Weëk vuur de proklamaassie nog effe es Kaatboerelid de donateursaksie loape, ’t geroddel woar al ing
volle gang. Weë zouw d’r nuuje prins weëde? Ich mer
sjun mitkalle um d’r aandacht aaf te leide. Mer dan
is d’r nog zoeë meedium wie de Kaatboere-Hyves,
woa inne poll opsjting en doa sjting ich aan kop es
faavoriet. Dus mit de donaterusaksie kalle wie
Brugman um alles te ontkinne. Loap ich mit d’r
Gregor bie mich de sjtroat in, kump d’r geluidswaage
langs en drieënt de plaat “Vier hubbe d’r prins in de
sjtroat”. Tsja, toen woar ’t waal erg moeilijk um mit
ing sjtoale gezich alles te ontkinne, mer oeteindelik
lukte dat toch nog redelijk.
Op d’r zoaterdig doanoa dan eindelik de proklamaassie.
D’r ganse oavend get achter in d’r zaal gestange,
ondanks verwoede pogingen van luuj um mich noa
vuure te kriege. Ich moos natuurlik e bietje neuchter
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blieve en mekkelik weg kinne komme. Noa ’t aaftreëne
van miene vuurganger weg-geloape, ginge in d’r gang
of boeëte aan ’t rooke en sjnel noa achter geloape.
Vanaaf dat moment ging alles in ‘n sjtroomversjnelling….iekerinne deë dich feliciteert, ‘t Kitty dat mich
holp mit d’r ganse kroam aandoeë (woavuur ich heur
nog ummer dankbaar bin!) en dan wachte tot ich oet
dat huuske mog knallen. Dat woar ing van de sjunste momente oet mien prinsesjap. Dan kies ze alles
opgezat en umgehange en kins te d’r zaal in, inne
fantastische oavend es aafsloeting van mien oetrooping. En ’s oavends (of beëter gezag midden in de nach)
woeëd ich heem aafgezat, houw d’r uuverbuurman de
ganse sjtroat nog sjnel verseerd, geweldig! En doanoa
in bed nog mer ‘ns d’r ganse film aafsjpieële, eindelik
woar ich prins van de Kaatboere, inne jongesdreum
woar oetgekomme.
De weëke doanoa begoos ’t “fieës” pas echt. Mien
ieësjte optreede boete Kunder woar ’n week laater,
biej de proklamaassie van de Naate. Nog gin hoaf
oer binne, of d’r scepter loog al in twieë. Deë houw
dus bliekbaar al ieëder get te verduure gehat !
D’r Road houw d’r waal
sjpass aa! D’r daag d’r noa
mien eege receptie, wat
ooch inge geweldige daag
woar. Aan het eind leep
ich waal krom van alle
medailles die ich kroog
umgehange, mer dat
woar ’t mieë wie weard!
In de weëke die volgden
de nuudige oetsjtepkes
richting diverze vereenigingen vuur recepties en
dergelikke. En toen
woar ’t aaftelle tot
t carnavalswiekend.
D’r daag van d’r optoch
zou volgens veuël luuj
d’r sjunste oet ‘t ganse
prinsesjap motte zieë,

en dat woar ooch zoeë. ’s Murges nog veuël gesjneit,
mer oeteindelik woar ’t druuëg wie d’r optocht begoos
te trekke. En zoeë als veuël van mien vuurgangers hie
al besjrieve hant, is t sjunste moment es ze d’r bocht
umgees en d’r Hoeëgeweëg opdrieëns. Zoeë’n massa
volk, struije mit schnutz…alling mer geniete!
Mer zoe als ‘t Kundesje sjpreëkwoeëd al zeët: Prins
biste vuur mer eëve, Oad-Prins vuur de res van dien
leëve. En dat is ooch zoeë vuur mich. Ich han van de
iesjte tot de letste minuut genoate en zal dat van de
letste dinger ooch nog doeë. Ich wil d’r Road van Elf
bedanke vuur d’r geweldige tieëd en inzet gedurende
mie regeeringsjoar, wat inne fantastische groep is dat.
Noa mien aaftreije zal ich zelf ooch d’r Road goan
versjterke um zoe miene opvolger net zoeëne
fantastische tieëd te loate beleëve. Doaneëve wil
ich mien ouwesj bedanke vuur alle sjteun. Ooch de

luuj van Kunder moog ich natuurlik neet vergeëte,
want zonger hun zouw d’r vastelaovend in Kunder
nurges zieë. Als letste wil ich ’t jeugdprinsepaar Hilco
I (Prevos) en Meike I (Nilwik) bedanke vuur de leuke
maneer woa op ich samen mit hun Kunder hub moage
vuurgoan in d’r Kundesje vastelaovend.
Miene opvolger, deë hopelik net zoeëveuël sjpass
vuuraaf hat wie ich die hub gehad (en noe nog hat),
wil ich ee geweldig joar toewunsje, geneet van alle
momente. En vuur de luuj van Kunder: blief vastelaovend viere zoeë es ich dat hub mooge mitmaake,
Kunder verdeent dat en dieër verdeent dat.
Want dieër wit:
D’R IS NIEKS SJUNDER WIE KUNDER !!!
Alaaf,
Prins Freek I (Timmermans)

Prinseproklamaasie 2010
Ich Freek d’r ieësjte bie de graasie van uch, mien leef Kaatboerinnekes en
Kaatboere, zal ‘t ganse joar 2010 mit ‘t allergroeëtste plezeer regeere uëver
‘t Groeët Domein van de Kaatboere, ee domein, dat zich oetsjtrekt van Gelingeloof 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 56e joar maake vieër oos motto woar:
Weëste ooch bis of wieste ooch hits:
Maak sjpass en plezeer ........... op de Kundesje meneer!

Punt 2.		
		
		
Punt 3.		
		

De Kaatbuurkes deege ’t al mieë es ins,
noe hubbe och de Kaatboere inne Kundesj Heem-prins!

Punt 4.		
		

Omdat ich in deens bin biej L1-tillevizie, afdeeling Reklaam,
bezurg ich d’r Oad-Prinse-oavend nog mieë naam en faam!

Punt 5.		
		

Buurtvereeniging Kundesj Heem wit immer veuël d’r hin te maake,
dit joar kin men zich mit ’t seere van de buurt vermaake!

Punt 6.		
		

D’r voetbalclub van Gen Berg zit noe ech neet mit gebakke peere,
es prinselikke kieper bin ich in de goal neet te passeere!

Punt 7.		
		

D’r gemeenteroad hat ’t trefcentrum Kunderhoes loate valle,
dat zal de Kundesje keezers op 3 mieërt zieëker neet bevalle!

Punt 8.		
		

Bewoeëners van d’r Valkenburgerweëg, dit joar geet ’t ech gebuure,
noa 55 joar trikt d’r carnavalsoptoch eindelik langs éúch duure!

Punt 9.		
		

Ich vroag doarum d’r Roger van “De Pintelier” om es blieëk van dank,
tijdes d’r optoch de luuj langs de sjtroat te trakteere op gratis drank!

Punt 10.
		

Pesjtoeër Harry Brouwers wit nog ummer iekerinne te verbaaze,
noeë lieëet heë zien kudde achter de parochiekirk va Kunder graaze!

Punt 11.
		

Omdat ’t mit de kwaaliteit van d’r gemeenteroad zoeë matig is gesjteld,
hub ich miene wieze Raad van Elf vuur de verkeezinge aangemeld!

Kaatboerinnekes en anger sjoeën vrouwluuj, dit is de kans van uch leëve,
ich hub mie prinselik Valentienshart nog te vergeëve!

“Nieks sjunder wie Kunder, alaaf!”
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Hoogtepunten seizoen Freek I

atie

Prinseproklam

Prinsereceptie
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Hoogtepunten seizoen Freek I
Bezoek aan de L1 studio

Receptie Prins Math II Ubachsberg

Optocht
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Seniorenzitting - donderdag 24 februari 2011
Zoals elk jaar zal ook dit jaar een carnavalszitting voor senioren worden georganiseerd.
De inmiddels 17e seniorenavond vindt op
donderdag 24 februari 2011 plaats in cultureel
centrum De Borenburg in Voerendaal.
Deze besloten avond start om 19.00u en er zal
begonnen worden met een gratis kopje koffie en een
echte Limburgse carnavalstraktatie. Om 19.33u zal de
eerste artiest het podium van De Borenburg betreden
en het begin zijn van een programma, waarin kolder,
muziek, show en zang de boventoon zullen voeren.
De invulling van het artiestenprogramma is dit jaar in
handen van CV de Naate. Siem van Dinther, president
van CV De Naate, heeft de presentatie in handen.
Deze zitting is bestemd voor leden van de Zonnebloem,
de Seniorensociëteit (Senso), de bewoners van

t’ Brook en alle 55-plussers die interesse hebben.
De entree bedraagt € 11,-- voor leden van de
bovengenoemde verenigingen en € 13,-- voor de nietaangesloten 55- plussers. Dit is inclusief garderobe.
55-plussers die deze avond willen bijwonen kunnen
zich voor hun kaartjes wenden tot hun vereniging of
tehuis. De senioren, die niet aangesloten zijn bij een
van deze verenigingen en ook niet in t’ Brook wonen,
kunnen hun kaartjes kopen bij:
mevr. Dané, Eickhovenstraat 7
en/of bij mevr. Leclair - Tenelenweg 1.
De “vrije verkoop” vindt plaats vanaf
maandag 8 februari tot en met 19 februari 2011;
en wel tussen 16.00u en 17.00u.
(Er is dus geen kaartverkoop aan de zaal.)

Terükblik jubileum-jeugdprinsepaar Hilco I en Meike I
Hallo leef Kaatbuurkes en Kaatbuurinnekes,

Leef Kaatbuurkes en Kaatbuurinnekes,

Ich kin mich nog hieël good herinnere dat ze mich
koame vroage of ich jubileum-jeugdprinses wool
weeëde! Dat woar ’n superleuke verrassjing want
dat wool ich hieël geer!

Toen ich op inne oavend durch d’r pap en de mam
geroope woeëd om noa de keuëke te komme en
Kitty Hupperichs, Gerda Daniëls en Leo Cremer
zoog zitte wis ich genoog. Ich mog jeugdprins
weeëde van de Kaatbuurkes, en ’t sjunste:
Och nog es jubileumprins (4x11).

Ich wool ’t meteen aan iekerinne vertille, zoeë bliej
woar ich. Mer dat kos neet, want ’t moos nog effe
geheim blieëve. Sindsdien hub ich allein mer leuke
dinger mitgemak.
Wat ich zieëker noejt mieé zal vergeet eist ’t oetroope
van Hilco en mich en d’r optoch. Veural ’t oeëtgooie
van al dat sjnoep en de knuffels. ’t Is leuk om anger
kinger doa ’n plezeer mit te doeën. Ich hoap en dink
ooch zieëker dat de rest va mien jeugdprinsessejoar
net zoeë leuk weeëd.
Alaaf en veuël leefs,
Jeugdprinses Meike I
(Nilwik)

‘t Woar inne sjoeëne en sjpannende tied. De oetreuping
woar e fieës, dat ’s oaves biej os toeës nog lang durch
ging! Wat ich joamer vong en ving is dat d’r jeugdcarnavalswaage mich neet aan hoes is kunne komme
ophoale. D’r optoch trok neet langs oos sjtroat omdat
d’r Heeëleweëg oape loog.
Es ich get zouw moage uuverdoeën, dan zouw ‘t
d’r daag van d’r optoch weeëde. Ich wil miene pap
en mam en och mien zus Celine bedanke dat ich prins
mog zieën. Woarum ooch mien zus? Nou, omdat zie in
’t verleede geen prinses is gewoeëde en ich doadurch
waal prins hub kinne weeëde ! En verder jiekerinne
bedankt deë mich inne sjoeëne carnaval hat bezurgd!
Jubileum-jeugdprins Hilco d’r 1e (Prevos)
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Sponsoren……… 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.
A 1 Touch Solution BV
Adams - Auto-en Motorrijschool
Amento
APK Keuringsstation COZA				
Architectenburo W. Crombach
Aurea Administratie & Belastingconsulenten		
Autobedrijf Mennens - Tijssen
Bandenspecialist Kicken
Björn Daniëls Loodgietersbedrijf
Bloemisterij Schaffers - Meurs
Boekhandel Antiquariaat Coriovallum		
Brood- en banketbakkerij Senden
Cafe ‘De Kroon’			
Cafe ‘Kunderkruis’						
Chinees-Indisch restaurant Pom Lai
C.V. Gas Service B. Gulpen
C.V. Gas Service L. Gulpen
DABO Elektro				
Daniëls Installatiebedrijf B.V.
De Borenburg Eerlijk&Lekker
De Groene Tak		
D.B.N.-Bouw B.V.
Drukkerij Schrijen–Lippertz
Duysens -Kliniek voor gezelschapsdieren- Voerendaal
Electro Ton Boesten
Eurlings Interieurs
Eussen Aanhangwagens
Floraal vormgever René Gulikers			
Foto Ateljee Leon Smeets				
Frankort Assurantiën					
Friterie ‘Kunderkruis’
Fruithandel Houtvast
Gerards Optiek
Glas & Kozijn Voerendaal
GULF - benzinepompstation Maessen			
Handelskwekerij Zuid-Limburg			
HUBO van Alphen B.V.		
Inlijsterij Courage
Inlijsterij Maria Peters				
Installatiebedrijf Nilwik B.V.
Installatiebedrijf Paul Loop

Kapsalon Gertie
Kicken Technisch Onderhoud
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
Pedicuresalon Annemie
“PEPS” – Pierre Erven Party-service
Pompen Service Limburg
Praktijk voor fysio- en manuele therapie
			
Heman en v.d. Maas
Schildersbedrijf van Wersch
Senden Natuursteen
“Shano” Kappers
Shell-benzinepompstation Boosten
Sigarenzaak M. Bijsmans
Slagerij-Catering van der Poel
Slijptechniek Limburg B.V.
Slijterij Jean Erven
Supercleaner de Smet
Taxi- en busvervoer Henk Cordewener
Trefcentrum Kunderhoes
Uitzendburo ‘In Person’
Wegenbouw Kurvers B.V.
Woon- en Projectinrichting Jo Senden en Zn. V.O.F.
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13 november 2010, wat ‘n sezoensoapening!!!
“Vieër zette de tent op d’r kop!”
Onger dizze noemer ging op 13 november ‘t 57e
carnavalsseizoen van CV de Kaatboere van sjtart.
Vuur ’t ieësj in ee saamewirkingsverband van
CV Kaatboere, carnavalsgroep Werm Onger De Erm
en jeugdcarnavalscomité Kaatbüürkes; kortweg
KaaWoKaa geneumd. D’r naam van ’t motto verwees
uuveriges noa ’t Wild-West-karakter van d’r oavond.
Es gebroekelik woeëd begoos mit ‘n mis in de kirk
va Kunder, woebiej d’r zank woeëd verzurgd durch
’t Kerkkoeër Kunder onger leiding van Jo Jennekens.
Noa aafloap van de mis ging iekerinne noa café
‘t Kunderkruuts, dat vuur dees geleëgenheed woar
umgetooverd tot ’n echte saloeën. De gaste woare
in groeëte getaale opgekoame (170 luuj). Zieë woare
bienoa alleneuj verkleid es cowboy of indiaan en
woeëte biej d’r ingang op inne “Wanted”-pooster
durch ozze fotoograaf vasgelag.
Vanaaf 20.30 oer woeëte durch regeerend prins
Freek I en ’t jubileumjeugdprinsepaar Hilco I en
Meike I inkele jubilaarisse gehuldigd en nuuj leede
geïnsjtalleerd.
Doanoa ging DJ Lefried ‘loos’ en woeëd de tent vuur
de ieësjte kieër in ’t nuuje sezoen op d’r kop gezat!
Hoaverweeëge d’r oavend kwoame de bruuëdjes
hamburger teveursjien. Onger het genot van get te
drinke amuseerde iekerinne zich good en gong ’t
fieës durch tot in de kling uuërkes.
D’r kin weeëde truukgekieëke op ’n letterlik en figuurlik “knallende” en suuper gesjlaagde sezoensoapening, die in dizze nuuje opzet zieëker vuur herhaaling
vatbaar is!
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CV Op D’r Lolly
Misschien een vreemde naam voor een carnavalsvereniging. Maar de meiden en jongens van de
vriendengroep vonden het wel eens iets anders dan
de gebruikelijke carnavalistische namen. De naam
is spontaan bedacht tijdens een van de gezellige
uitstapjes ongeveer 3 jaar geleden.
De groep bestaat momenteel uit 23 leden die elkaar
hoofdzakelijk kennen van de voetbalvereniging
RKVV Voerendaal. De meesten wonen in Kunrade of
Voerendaal. Een aantal studeert in het noorden van
het land, maar kan het niet nalaten om de weekenden
toch zoveel mogelijk met de vrienden bij ons in het
zuiden door te brengen. En zeker met de drie dolle
dagen is de groep helemaal compleet. Buiten de
gebruikelijke feesten en partijen gaat men ieder jaar
in het eerste weekend van december er een aantal
dagen op uit. Tijdens dit weekend wordt ook altijd
de eigen verenigingsprins gekozen.
Sinds 2008 wordt er ieder jaar in meerdere
carnavalsoptochten meegelopen. De eerste keer
was dat nog op een “amateuristische” manier, maar
daarna werd het al vlug serieuzer. Nu heeft men
binnen de vriendengroep verschillende commissies in
het leven geroepen om de zaken beter aan te pakken.

Er wordt veel moeite gedaan om een eigen wagen
te maken en de daarbij behorende kostuums. Omdat
dit met een hoop werk gepaard gaat, vindt men dat
één optocht lopen zonde is. Natuurlijk is men tijdens
de carnavalsoptocht van Kunrade/Voerendaal altijd
van de partij. De maandag wordt er meegelopen
in Klimmen en op de dinsdag wordt de optocht in
Landgraaf met hun aanwezigheid opgeleukt.
Komend jaar is men zelfs van plan om tijdens de
halfvastenviering een optocht in België aan te doen.
De komende jaren zullen we nog veel van deze
groep jongeren horen. Niet alleen tijdens optochten,
maar zeker als ze hun opwachting maken bij de
diverse carnavalsactiviteiten. Ook zijn er onder
de jongens een aantal kandidaten om prins carnaval
te worden bij c.v. de Naate of bij ons eigen Kaatboere. Dat dat regeren niet geheel vreemd voor hun
is, blijkt wel uit het feit dat er meerdere jeugdprinsen
en –prinsessen in hun midden zijn te vinden.
Kortom, een leuke jonge groep mensen die op
carnavalsgebied goed bezig is. Wilt u meer weten over
deze vereniging, kijk dan eens op: www.cvopdrlolly.nl
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Activiteitenkalender seizoen 2010-2011
za. 8 januari
Donateursactie
(Incl. huis-aan-huis-verspreiding Confetti)

do. 24 februari

za. 15 januari

zo. 23 januari

Receptie
Proklamatie
57e Kaatboere-prins 57e Kaatboere-prins

zo. 27 februari

vr. 4 maart
Kindercarnaval

Seniorencarnaval

Proclamatie
45e Kaatbuurkesprins & prinses

(lokatie: Cult. centrum Borenburg; carnavalistische invulling: cv De Naate)

za. 5 maart

(‘s middags)

Sleuteloverdracht
(‘s avonds, Lokatie: ?? - cv De Naate )

ma. 7 maart

zo. 6 maart

Carnavals-gezinsmis
(O.L.Vrouwekerk v.a. 19.00 u.))

Oad-prinse-bal

Carnavalszondag Kindercarnaval

(lokatie: Trefcentrum Kunderhoes)

(met optocht en aansluitend
Kunderhoesfeest)

di. 8 maart
Hoeskamerzitting

(lokatie: Trefcentrum Kunderhoes)

wo. 9 maart
Aswoensdag

zo. 3 april
Halfvasten

(lokatie: Trefcentrum Kunderhoes
aanvang: 17..11 u)
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Surf ook eens naar: www.kaatboere.nl

