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Seniorencarnaval CV Op de Letste Minuut!

Van de voorzitter

“Kunder op

uperkrach!”

Nog even en er komt voor Wim I (Leunissen) een einde aan zijn rol als prins van Kunder. Vorig jaar presenteerde
hij zich na een spectaculaire circus-proclamatie-act tot verrassing van velen als 57e Kaatboere-prins. Dat deed
hij met gevaar voor eigen leven, want de “projectielen” van “ster”-messenwerper Stanley Mets en assistente
Sjil Mets vlogen hem rakelings om de oren.
Wim I is in zijn regeringsjaar Kunder op voortreffelijke
manier voorgegaan in een kleurrijk carnavalsseizoen,
waarin menige keer de tent op zijn kop werd gezet.
Ongeacht waar die tent zich bevond! Of dat nu bij
Naate, de Wuif of welke andere carnavalsvereniging
dan ook was, Wim stond steeds zijn mannetje.
Nu moet hij zich binnenkort schikken in een leven als
Kunderse Oad Prins. Dat is echter ook niet te versmaden, dat hebben zijn voorgangers hem inmiddels wel
al duidelijk gemaakt. Zij zullen hem graag in hun groep
opnemen, zeker nadat hij afgelopen zomer het jaarlijkse Oad Prinse-uitstapje met veel bravoure organiseerde. Van de spectaculaire jeepsafari (!) door het
Limburgse heuvelland was menige Oad Prins na afloop
niet alleen figuurlijk maar meer nog letterlijk ondersteboven!
Zo kijken de Kaatboere terug op een jaar vol met
sjpass en plezeer en waarin men ook nog werd verrast
door de positieve ontwikkelingen rond trefcentrum
Kunderhoes. Na jarenlange politieke onduidelijkheid
over het lot van het Kunderhoes besloot de huidige coalitie eind 2011 tot aankoop en renovatie. Complimenten voor die huidige coalitie zijn dan ook op hun plaats.
Men draagt de leefbaarheid in de kernen van de gemeente hoog in het vaandel en beseft, dat een gezond
verenigingsleven daarvoor de beste basis is. En een
verenigingsleven staat of valt met een gemeenschapsvoorziening. Het Kunderhoes vervult die rol voor de
kern Kunder en het toekomstige bestaan ervan is nu
verzekerd. De inwoners en verenigingen zullen er wel
bij varen! Vanuit thuisbasis Kunderhoes zijn De
Kaatboere op zoek gegaan naar een waardige
opvolger voor Wim I en denken daarin ook te
gaan slagen.

Naar aanleiding van het nieuwe thema “Kunder op
Superkrach !!!”, waarin helden uit Kunder of waar
dan ook ter wereld de hoofdrol spelen, stroomden de
aanmeldingen voor de rol van prins 2012 van heinde en
verre binnen. Zoveel kandidaten, dat het bestuur besloot tot een heuse sollicitatieronde, waarbij er natuurlijk weinig kans is voor “schurken”, die zich overigens
na het druk bezochte “Sjurke Treffe” bij de seizoensopening in grote aantallen meldden !
Op zaterdag 14 januari a.s. gaat het dan gebeuren op
het podium van trefcentrum Kunderhoes. Wie gaat er
met de eer van het 58e prinsschap strijken? Een figuur
als Batman, Kuifje, James Bond, Old Shatterhand,
Winnetou, Arendsoog, Superman, Buffalo Bill of toch
gewoon inne Kundesje jong, die allen de loef afsteekt?
Het wordt in ieder geval geen held op sokken!
Hoe dan ook, hopelijk leidt de aanwezigheid van al
die helden op het Kunderhoespodium niet tot “Krach
in de Boeët !!!” Wat er ook gebeurt en hoe het ook
afloopt, het wordt in elk geval weer een spektakelstuk,
dat niemand mag missen. De Kaatboere nodigen dan
ook heel Kunder en omstreken uit onder hun aloude
motto:

“Nieks sjunder wie Kunder !”
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“Sponsoren....... bedankt!”
Evenals in voorgaande jaren heeft cv De Kaatboere zich ook in dit carnavals-seizoen mogen verheugen in
de ﬁnanciële steun van de Kunderse burgerij en ondernemers. Hierbij worden dan ook alle particulieren
en de onderstaande zakelijke sponsors van harte bedankt voor hun bijdrage. Zonder deze steun zou het
voor cv 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 B.V.
Adams - Auto-en Motorrijschool
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 ‘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
Electro Ton Boesten
Eurlings Interieurs
Eussen Aanhangwagens
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
Inlijsterij Courage
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
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
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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Zaterdag 14 januari: 58e Prinseproclamatie
Volgende week zaterdag, 14 januari
2012, vindt in het Kunderhoes een
van de hoogtepunten van het carnavalsseizoen plaats: de prinsenproclamatie. Net zoals vorig jaar
belooft het wederom een feestelijke boel te worden met als hoogtepunt het uitroepen van de nieuwe
heerser over het Kaatboereriëk.
Voordat de nieuwe prins geïnstalleerd zal worden, is het eerst
tijd om de heersende prins Wim
I (Leunissen) een passende afscheidszitting aan te bieden. Een
zitting waarin zowel, zang, dans als
cabaret aan de orde zullen komen.
Nadat de Raad van Elf met de
president en prins Wim het podium
betreden hebben, zal buutteredner
Pierre van Helden, optreden. Deze

Scope

5-voudig winnaar van de Limburgse
buuttekampioenschappen staat
garant voor 20 minuten lachen.
De volgende artiesten die het
podium in het Kunderhoes gaan
betreden zijn de twee zangers
van de Geliënde. Aan succes geen
gebrek voor dit duo. In 2011 werden
ze 2e op het Limburgs Vastelaovesleedjes Konkoer nadat ze het jaar
ervoor al de derde plek hadden
bemachtigd. In de afgelopen 11 jaar
hebben de mannen maar liefst 10
maal in de finale gestaan van dit
spektakel. Wie weet welke plek ze
in 2012 gaan halen?
Na dit zangspektakel zullen de
dames van Scope hun danskunsten
aan het publiek tonen. Scope is
inmiddels niet meer weg te denken
uit het programma van de prinsenproclamatie van de Kaatboere.
Na Scope is het de beurt aan
Martin en Guido. Deze 2 ex-frontmannen van de Schintaler hebben
ook reeds hun sporen verdiend in
Kunrade. En telkens als zij optraden
was er een geweldig feest. Ook dit
jaar zal dat niet anders zijn.

Scope

Wie niet genoeg van de opwindende muziek van Martin en Guido kan
krijgen, kan meteen doorgaan met
feesten bij Legata’s Lederhosen
Power. Deze mannen weten ook
hoe ze een feestje moeten bouwen
en mocht het dak nog niet van het
Kunderhoes af zijn, dan gaat dat
dan zeker gebeuren!
Na al dat feest geweld zal Scope
nog een dans ten tonele brengen
voordat het moment daar is dat
prins Wim I van zijn versierselen
ontdaan wordt en weer door het
leven gaat als Wim Leunissen. Om
de pijn te verzachten wordt hij
opgevangen door de Oad Prinse die
hem wegwijs zullen maken hoe te
leven als Oad Prins.
Vervolgens zal het doek dicht gaan
en zal het podium omgetoverd
worden tot een omgeving waarin
superhelden zich lekker voelen.
Welke helden er zullen verschijnen
en welke superkrachten zij zullen
tonen is nog niet bekend, maar
vele grote helden der aarde zullen
verschijnen in Kunrade. Zelfs zij willen prins worden bij de Kaatboere.
We zijn benieuwd wie de echte
superheld, de nieuwe prins, gaat
worden.
Als de helden uitgevochten hebben wie er prins mag zijn, zal deze
oﬃcieel geïnstalleerd worden als
heerser over het Kaatboereriëk
seizoen 2011-2012. Vervolgens wordt
de dansvloer geopend en is er nog
gelegenheid om de nieuwe prins te
feliciteren en een dansje te wagen
op de muziek van DJ Lefried.

Legata’s Lederhosen Power

Pierre van Helden

Al met al een avond om bij voorbaat naar uit te kunnen zien. Mocht
u samen met ons deze avond willen
meemaken dan bent u vanaf ongeveer 18.33 welkom in het Kunderhoes. De entree (inclusief garderobe) bedraagt 12,50.
Tot volgende week zaterdag!

Guido en Martin

de Geliënde
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Hoogtepunten seizoen Wim I

4 prinse op ‘n ri

ej!
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Teruukblik durch Prins Wim I
Ee moal prins te zieë !!!
Ee moal prins zu zieë, dat woal ich al ummer hieël geer ! Joare geleie es jungsjke mit d’r Naud Meessen, op
zoaterdig verve in het gebuuwke vuur de proklamaassie-act van d’r Kaatboere’prins, om vervolges noa “ ’t
kantoer” (frituur tegenuuver ‘t Kunderhoes) te goan um doa get friete te eëte. Doanoa bin ich bie de Kaatbuurkes lid woeëde van de road van elf en ‘t letste joar es prezident. D’r carnaval bleef mich kriebele, samen
mit vrung hubbe vieër toen cv de Knoddelaere opgerich. Mer d’r dreum um ooit nog ‘ns Prins va Kunder te
weëde dee bleef. Dee droom koam oet in augustus 2010…..
Ich sjting jus op ‘t punt om mit
vrung noa ‘t Solar Wiekend in
Remung te vertrikke, doa ging d’r
telefoon… d’r vuurzitter van de
Kaatboere aan de lijn ! Of ich ‘ns
noa woal dinke uuver de vroag of
ich d’r opvolger van prins Freek
I wool weëde. Mit ‘t hoes vol
vrung, kos ich neet meteen ee
gaat in de loch springe, mer mos
ich ‘t subtiel vuur mich hoate.
Uuver die vroag om d’r nuuje Kaatboere-prins te weëde , doa hoefde
ich natuurlijk neet lang uuver noa
te dinke ! En zoeë zoote vieër ee
paar weëke laater, mit pap, mam,
prezi-dent Laurens en vuurzitter
Leo van de Kaatboere biejee om
de puntjes op de i te zette. En om
vervolges ‘t glas te heffe op d’r
nuuje Kaatboere-prins !
Dan begint t pas echt ! Mit de mam
en d’r prezident mie kostuum en
prinsemutsj oet-zeuke. Dat woar
nog ‘n ganse opgaaf. ‘t Kostuum woar sjnel oetgezoch,
mer toen de mutsj nog. Ich val missjien in herhaaling
noa prins Naud I en prins Freek I mer de keuze doa-in
is reuze ! Oet inne hoop mutsje mer ‘n keus gemak om
oeteindelijk de vuur mien geveul sjoenste te keeze.
Noadat ’t kostuum en alles compleet woar foto’s
maake bie d’r Leon Smeets. Dat alles mos natuurlik in
het deepste geheim gebuure. Ich weet noe nog ummer neet of dat geluk is. Toen vieër bie d’r Leon noa
boete leepe, begos ‘t sjteeds mie tot mich durch te
dringe: Ich weëd d’r nuuje Kaatboere-prins!
De weëke doanoa woar ‘t sjwiege , sjwiege en nog
‘ns sjwiege. ‘t Meujliktse woar missjien noch wal dat
ich mit vrunj o.a. d’r prins Freek I, oad en nuuj vierde
in Berlien. Doa leek ‘t soms mer uuver EE dink te goan:
Weëds tich d’r nuuje prins van Kunder ? ‘t Woeëd
nog erger noa d’r poll op de Kaatboere-Hyves: Achter miene naam sjting 60%. Dan is ‘t loogisch dat luuj
dinger goan vroage !
Mit miene vrundegroep van cv de Knoddelaere woare
vieër ongertussje al volop inne waage aan ‘t boewe
en ginge vieër op zoaterdig 15 jannewaarie doanoa,

zoeëwie alle joare doavuur, saame
noa de prinseproklamaasie in
Kunder. Noa ‘t aaftreeje van prins
Freek I sjnel boete-um noa achter
geloope. Doa woeëd ich durch alle
aanwezige gefeliciteerd. Op dat
moment sjteeg auch d’r adrenaline. Sjnel mien kostuum aandoeën,
om vervolges boave op de bühn
aan ‘t raad van d’r messewerper
te weëde gehange. En wachte op
t moment dat ze reepe JAAA ! en
ich ‘d’r aaf koos sjpringe. De act
begos en toen JAA ! “Just came
to say Hello!” Noadat ich als nuuje
prins woar geinsjtalleerd, moch
ich d’r zaal in en kos ‘t geneete
beginne !
Toen ich d’r moandig d’rnoa op ‘t
werk koam, waore de kolleegaa’s
zoeë vrundelijk geweë om d’r
ganse kroam vol te hange mit
foto’s en sjlingers! ‘t Nuujts woar
dus zelfs al in Remung aangekoame!
De week doanoa ‘t hoes verseere durch de Oad Prins.
Om 12 oeër woar ’t beer al bienoa op, sjnel d’r Jean Erven oet bed gebeld om extra vaate te hoale ! Datzelfde
wiekend op zoaterdig de proklamaassie van de Naate,
doa woar ich al ing van de drie veere verloore. Inne
daag later, op zondig, mien eige receptie, wat inne
geweldige daag, ondanks dat ich mich beheurlijk sjlech
voelt van d’r oavend tevuure !
De weëke doarnoa vlooge om, van recepties, zittinge,
bezeuk aan de sjoel; ich hub ‘t allemoal mit moage
maake. Saame mit d’r Road van Elf hilaarisje momente
beleëefd en veuël lol gehad. Toch sjteeds al sjtiekem
oetkieke noa d’r daag van d’r optoch. Eindelijk woar ‘t
dan zoeë wiet. ‘t Woar sjtraalend weer, der daag koos
neet kapot ! Wat inne hoop luuj langs d’r kant. Op d’r
Hoeëgeweëg bie ‘t Kunderhoes waor ‘t hieëlemoal
geweldig, zoeëveuël luuj stinge doa ! Noe begreep ich
ooch woe de vuurgangers van mich ‘t ummer uuver
hoawe.
Es prins hub ich och al de oetsjtepkes moage organiseere voor d’r Road van Elf en de Oad Prinse. En dat
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mit hieël veuël plezeer, ‘t woare twieë geweldige daag.
Ich verheug mich noe auch al op ‘t moment dat ich toetreën tot de Oad Prinse. Extra speciaal woar dat ich op
d’r 11e van d’r 11e in 2011 prins woar.
De oapening van ‘t nuuje (58e )sezoen woar ee groeët
fieës, ‘t woar wederom geneete. Ich kiek noe al mit
veul plezeer oet noa de proklamaasie van der 58e
prins. Ich zal dan mien letste oeëre es 57e prins van
Kunder moage beleëve. Ich wil dan ooch aafsjleete
mit hieël veuël luuj te bedanke. Om te beginne d’r
Road van Elf, mit dizze groep hub ich ‘n gans sezoen
opgetrokke en mien sjoeën momente moage beleëve.
Zonger hun hoaw ich noeëts zoeë fantastisch joar
gehad! Dan natuurlijk mien ouwesj, die ieker oogenblik

vuur mich kloar sjtinge, mien vrung die hun eege durp
achterleete om saame mit mich carnaval in Kunder te
komme viere.
Alle luuj van het groeëte Kaatboere rieëk wil ich bedanken vuur hun geweldige biedraage aan ‘t sjlaage
van ‘t ganse carnavalssezoen.
Tenslotte wil ich miene opvolger ee geweldig sezoen
wunsje en dat heë net zoveuël sjoeën momente van
d’r carnaval in Kunder moag beleëve es wiee ich dat
hub gedoan. Ee dink weet ich hieël zieëker:
Nieks is sjunder es Prins te zieë in Kunder !!!
Alaaf, Prins Wim I (Leunissen)

Prinseproklamaasie 2011
Ich Wim d’r ieësjte bie de graasie van uch, mien leef Kaatboerinnekes en Kaatboere, zal ‘t ganse joar
2011 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 de plek woe ’t gemeentehoes
sjting !
Alzoeë maak ich aan uch, leef luuj, de volgende elf punte bekint:
Punt 1

Ooch in oos 57e joar maake vieër oos motto woar:
Weëste ooch bis of wieste ooch hits:
Maak sjpass en plezeer ........... op de Kundesje meneer !

Punt 2

Naamgenoot Patrick is es wethouder in ’t gemeentehoes aan de mach,
mer in Kunder verteegenwoordig ich noe ee joar lank ’t gezag !

Punt 3

Teëge alle Kaatboerinnekes, die nog uuver inne maan loope te dubbe,
wil ich zikke: Let op ! Dizze Kundesje prins is nog ummer te hubbe !

Punt 4

Al zitte mien ex-kolleegaa’s midde in umkoopsjandaale,
ich bin noe prins zónger dat ich de Kaatboere get hub motte betaale !

Punt 5

Miene hobby mountain-biken is mien lust en mie leëve,
dit joar num ich miene Road van Elf mit, dan kinne ze pas ech get beleëve !

Punt 6

Oppositie-partije in d’r gemeenteroad, gebroek euch versjtand,
en roop neet biej ieker koaalissie-vuursjtel “moord en brand” !

Punt 7

Ich bin aktief lid van d’r carnavalsgroep De Knoddelaere,
deë groep mot noe ee sezoen lank zonger mich opereere !

Punt 8

’t Afgebrende gemeentehoes is vuur de Naate puure uuvermach;
ich sjtel ’t Brandhuuske vuur es plaatsj vuur d’r sjluuëteluuverdrach !

Punt 9

Buurtvereeniging Kundesj Heem kin de buurt weer verseere,
ich bin benuujd of men noe nog mieë es in 2010 wit te presteere !

Punt 10

Omdat ich de Oad Prinse es groep biej mien proklamaassie-act miste,
reëken ich op ’n sjpesiaal optreede van hun in de diensdigmiddig-piste !!

Punt 11

Lestige wethouders, die alling ‘t woeëd “risikoo” kinne, komme en ……… goan,
mer ‘t trefcentrum Kunderhoes blief ummer besjtoan !
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Teruukblik jeugdprinsepaar Lars I en Kyelle I
Leef Kaatbuurkes en Kaatbuurinnekes,

Hallo leef Kaatbuurkes en Kaatbuurinnekes,

Prinses zieë is geweldig om mit te maake ! ’t Eenige
noadeel is dat ’t mer EE joar doeërt. Op unne oavend
in jannewaarie van vuurig joar koam ieësj sjoeëljuffrouw Gerda Daniëls, doanoa Kitty Hupperichs en
tensjlotte ooch nog Leo Cremer. En toen wis ich: ICH
WEËD PRINSES!

‘t Woar geweldig um jeugdprins bie de Kaatbüürkes
te moage zieën. D’r oavend dat mich verteld woeët
dat ich prins zou weëde woar super. Ich wis natuurlik
noch van nieks en zoot boave get aan d’r compjoeter te spieële, wie de bel ging en ‘t Kitty aan de deur
sjtong. Doa hoaw ich mich noch nieks bie gedach, mer
wie eﬀe later de bel wir gong en
‘t Gerda aan de deur sjtong, begos
mich langzaam get te kriebele en bin
ich mer ins vuurzichtig noa onger geloape. Ongertussje belde d’r Leo aan
en zag ich teëge d’r pap en de mam:
“Ich geluif dat ich dizze oavend hieël
erg leuk goan vinge… !!!”

Vanaaf dat moment woar ’t EE groeet fieës; al vond ich ’t hieël moejlik
om alles nog effe geheim te hoate.
Erg leuk vond ich de gezichte van
mien vriendinnen toen ich oetgeroope woeëd. ‘t Allersjoeënste vond
ich d’r groeëte optoch. Al dat sjnoep
moage oetgooie!

Op de proklamaasie woar ich erg nerveus. Ich moos ieësj auch noch mit
de Sjansmariekes optreëne. Dat woar
éch sjiek. Doanoa woeëd in d’r kelder
van ‘t Kunderhoes bekint gemakt
dat Kyelle en ich ‘t nuuje prinsepaar
zoawe vorme. Wie ich oetgerope
woeëd es Prins Lars I kos ich waal
griene van gelök.

Jeugdprins Lars en ich kosten ooch
good mit elkaar uuverweëg, dat
maakte ’t nog leuker. Ooch van ’t
theema “ Circus Rimbalzo” hub ich
geweldig genoate en wat woar ‘t ’n
sensaasie om oet deë kanonskoeegel te sjpringe!
Kortum, ’t woar EEN groeëte beleevenis, die ich vuur gee goud how
wille misse. Ich wil doarum nog neet
te veuël dinke aan ’t aaftreëne, want
dat zal waal moejlik vuur mich weëde.

D’r optoch woar ‘n anger hoeegtepunt. ‘t Woar inne sjtralend
zonnige zondig en veer hoawe super veuëel sjnoep
en auch badeendjes en sjlange um oet te goeëje.
Ich bin d’r trots op dat ich es inne èchte jong van d’r
Eggen jeugdprins in Kunder bin moage zieën en zal hiej
noch dik aan truuk dinke !

Dank vuur alles !
Leefs,
Jeugdprinses Kyelle I (Duijzings)

Allemoal bedankt !!!
Jeugdprins Lars I (Eggen)

Kaatboere/Naate-Optochtnieuws
Beste carnavalisten, op zondag 19 februari a.s. is het
weer zover; de traditionele carnavals-optocht trekt
door de kernen Kunrade en Voerendaal. Het opstellen gebeurt in de Grachtstraat/Kunderberg; en wel
tot uiterlijk 14.00u. Voor meer informatie kijk op de
optocht- website www.voelender-kunder.nl

De nummerbordjes voor uw plaats worden uitgegeven op carnavalszondag tussen 11.00u en 12.00u in
café “Kunderkruis” aan de Heerlerweg in Kunrade.
De prijsuitreiking vindt plaats in Cultureel Centrum de
Borenburg, ongeveer 1 uur na binnenkomst van de
optocht.

Aanmelding kan gebeuren tot en met uiterlijk woensdag 15 februari a.s. door het ingevulde inschrijfformulier in te leveren bij een van de volgende adressen:

Route:
Grachtstraat/Kunderberg (opstelling), Heerlerweg,
kruispunt Kunderlinde, Hogeweg, Hoolstraat, Jeustraat, Kerkplein, Tenelenweg, Donderveldstraat, Dijkstraat, Panhuisstraat, Tenelenweg, Spekhouwerstraat,
Looierstraat (ontbinding).

Ger Leclair
Panhuisstraat 80
Lau van Dinther Florinstraat 3
Laurens Frusch Kundergats 27

Voerendaal
Kunrade
Kunrade
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Zondag 22 januari: Receptie 58e Kaatboereprins
Traditiegetrouw zal de nieuwe prins van de Kaatboere
een receptie worden aangeboden door de vereniging.
Deze vindt, zoals altijd, ruim een week na het uitroepen van de prins plaats. Dit jaar dus op zondag 22
januari 2012.

rende leden. Waar is een vereniging zonder zijn leden?
Daarom ook dat de Kaatboere graag deze jubilerende
leden op deze receptie in het zonnetje wil zetten. Ook
zij en de Raad van Elf zullen daarom graag de felicitaties in ontvangst nemen.

Op deze receptie neemt de prins graag de felicitaties
in ontvangst van andere carnavalsverenigingen, verenigingen van Kunrade en Voerendaal en natuurlijk van
alle burgers die hem een mooi seizoen willen toewensen. De receptie is voor de prins een van de absolute
hoogtepunten van het seizoen en we hopen dan ook
dat de bevolking weer in grote getale aanwezig zal zijn
op deze receptie.

Uiteraard zal er voor muziek gezorgd worden op deze
feestelijke dag en kan er iets gegeten worden om de
inwendige mens te versterken. De Kaatboere bieden
verder iedereen die de Prins, de Jubilarissen en de
Raad een mooi seizoen komen toewensen een drankje
aan zodat men kan toasten op een mooi carnavalsseizoen 2011-2012.

Niet alleen de prins neemt op de receptie graag de
felicitaties in ontvangst maar ook een aantal jubile-

De receptie begint om 15.11 uur en zal doorgaan zolang
het gezellig is! Uiteraard is de receptie gratis toegankelijk.

Donderdag 9 februari: Seniorenzitting
Bij het carnavalsseizoen in Kunrade en Voerendaal
hoort uiteraard ook een seniorenzitting. Deze zitting
die speciaal bedoeld is voor 55-plussers vindt dit jaar
voor de 18e keer plaats; en wel op donderdag 9 februari 2012 in het Kunderhoes.
Zoals de senioren gewend zijn zal het programma afgestemd zijn op hun wensen. Dat betekent veel lachen
en meezingen. Natuurlijk zal ook het Mini Jazzbalet
komen dansen. Zij zullen de aftrap verrichten en later
op de avond zal nog een andere jeugdgroep van het
Ritmo Jazzbalet een dans ten tonele brengen.
Voor het lachen zullen de buutteredners zorgen. Fer
Naus en Pierre Cnoops zijn natuurlijk bekende namen
die hun sporen al lang en breed verdiend hebben in de
Limburgse carnavalswereld. De derde buutteredner
is Wim Ploum, nog niet zo bekend in onze contreien
maar net zo leuk!
Meezingen mag natuurlijk op deze avond en dat zal
ook vast en zeker gebeuren op de tonen van Duo XL,
De Geliënde en Thei en Marij. Na afloop van de zitting
kan er nog nagepraat worden onder muzikale klanken
van DJ Lefried.

Thei & Marij

De invulling van het artiestenprogramma is gedaan
door de Kaatboere en de presentatie zal op 9 februari
gedaan worden door de President van de Kaatboere
Laurens Frusch. Uiteraard zullen de prinsen en de raad
van Elven van de Kaatboere en de Naate niet ontbreken op deze avond. Tevens zijn de prins en de prinses
en een afvaardiging van de Raad van Elf van de Wuif
uit Ransdaal aanwezig.
Deze besloten avond (dat betekent dat er geen avondkassa is) begint om ongeveer 19.00 uur met koﬃe en
een lekkernij en de eerste artiest zal het podium even
na 19.30 betreden. De organisatie is in handen van de
Naate, Kaatboere, Zonnebloem, De Seniorensociëteit
(Senso) en verzorgingstehuis t’Brook.
Voor informatie over de kaartverkoop verwijzen wij
naar de publicatie in het Onderons of naar de contactpersonen van de diverse organisatoren.
We hopen wederom vele senioren te mogen begroeten op 9 februari 2012!

Fer Naus

Pierre Cnoops
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Teruukblik sezoensoapening
Zoaterdig 12 november woeëd alwer ‘t 58e sezoen van CV de Kaatboere geoapend. Ieësj woar d’r ‘n sjoeën
carnavalsmis, woeënoa iekerinne noa Café Kunderkruis ging vuur d’r ﬁeëstoavend.
‘t Theema van dis oapening woar “Sjurke treffe”, en
’t woar dan ooch prachtig um te zieë wie sjoeën d’r
durch de techniekers van de Kaatboere en Kaatbuurkes woar “verboeëwd” tot ee richtig roovershol.
Doaneëve hoawe alle luuj zich ooch nog ‘ns de meujte
gedoan um in sjtijl gekleed te komme, woedurch ’t ‘n
prachtig gehieël woar.
Toen prins Wim I, saame mit jeugdprins Lars I en jeugdprinses Kyelle I, ’t carnavals-leeg hoaw ontstoake,
woeëte nuuj leede geïnsjtalleerd en jubilaarisse gehuldigd. Zoeë woeëte Hetty en Louis Leunissen, Andrea
en Jos Duijzings, Layla Wirds en ten-sjlotte Jasper Vliex
es nuuj lid opgenoame in de Kaatboere-familie.

r 11.11.11

Oos nuuj leede pe

Road van Elf-”sjurke”

De naame, fotoo etseeteraa van de doanoa gehuldigde jubilaarisse treft dieër aan in ’n anger artikel van
dizze Confetti. Noa dat oﬃsieele gedeelte en iekerinne
heur of zien sjpengske of hengerke hoaw ontvange,
kos ’t fieës losbarsjte. Op d’r muziek van DJ Lefried
woar de dansvloer good gevuld en koos meenige
“sjurk” zich ‘ns good oeëtleëve. Of dat noe inne
duuvel, inne Engelsje Bobby, d’r Berlusconi of zelfs d’r
Sinterkloas woar! Al met al wer ‘n gesjlaagde oapening van het ’t nuuje seizoen.
En noe langzaam aaftelle tot 14 jannewaari, d’r daag
van de proklamaasie van d’r 58e prins van Kunder !

Hein Janssen, jubilaaris 5 x 11 joar lid

“Sjurke”-registraasie
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CV “Op de Lètste Minuut”
Wie ‘t allenuj begos..
In 2003 hubbe zich ‘n aantal vrundinne bië
elkaar gepak en zunt mit veul plezeer mit
d’r optocht mitgeloape. Die sjpas sjmaakte
noa mieë! ‘T joar doanoa woeëd d’r groep
oëtgebreid mit aanhang en anger vrung.
De insjriëving gebuërde pas op ‘t lètste
moment, de kleijer bië elkaar geraapt, inne
aggregaat zonger benziën, bloare op de
heng van ‘t trekke aa d’r waage (deë ging
bochten koos maake) en de verf nog naat.
Zoë leepe vier mit d’r optocht mit. Dit alles
woar de geboorte va Op de Lètste Minuut!
In de joare doanoa greujde d’r groep oët tot
inne gezellige carnavalsgroep va jonges en
meadjes oët Voelender EN Kunder. Dit woar
dan oach de basis vuër os thema va 2011: ‘’Voelender en Kunder, al joare een good huwelijk!’’
Toepasselijk vuër zoëwaal de saamewirking
tussje CV De Naate en CV De Kaatboere, als
vuër os binne Op de Lètste Minuut. Oëtgedost es
broëdspaare hat dit os de iësjte plaatsj bië de groeëte
groepe opgeliëverd. Dit woar eë grandioos compliment en ziëker oach ‘n groeëte motivatie vuër de
toekomst!
Als jeugdige groep hubbe vier hië en doa toch nog
ummer eë hendje hulp nuëdig. Doavuër motte vier
soms os ouwesj en goeje bekinde leef aankiëke. Oach
kriëge vier get ongersjteuning va lokale ongernummers die ‘n duit in ‘t zekske dunt. Al joare kinne vier
reëkene op ozze hoës-DJ en tevens chauffeur tijdens
d’r optocht: Henry van Wijmeren. Heë zurgt vuër de
nuëdige sjtumming. Bië café ‘t Brandhüske kinne vier
ummer terecht um te vergadere, niëje, knutsele en natuurlijk vuër gezellige oavende, tijdens mer oach ziëker
boëte de carnaval!
Aafgeloape seizoen woar extra biëzonger, umdat vier
prins Marco d’r iësjte va CV De Naate in os
midden heije. Dit maakte ‘t fieës nog groeeter! Vier hoape in de kommende joare nog
veul prinsen vuër De Naate en De Kaatboere
te moage ‘aaliëvere’. Vier loate os verrasse!
Noa de 11de van d’r 11de begint vuër os de
vuërpret ummer al. Traditioneel dunt vier
ozze naam ieër aa en bliëve d’r toch wer
taken ligge tot op de lètste minuut. Mer
elk joar sjtunt vier op carnavalszondig
um elf op twieë wer te sjpringe um aa d’r
optocht te beginne!
Vier wunsje jiëkerinne dit seizoen wer
veul plezeer, zoëwaal op de Voelendesje
es op de Kundesje meneer!
Alaaf! Tot in d’r optoch!
Op de Lètste Minuut

10
www.kaatboere.nl
confetti_2012_12_20.indd 10

12/21/2011 11:16:17 AM

Oos jubilaarisse

Proﬁciat !!!
1 x 11 jaar

Gerda Daniëls – Bovens
Hub Daniëls
Marc Schrijen (47e prins: Marc I - 2001)

2 x 11 jaar

Leo Prevos (36e prins: Leo I - 1990)
Joost Loop (40e prins: Joost I - 1994)

3 x 11 jaar

Pierre Erven (voormalig lid Raad van Elf)

5 x 11 jaar
per
Jubilaarisse

Hein Janssen (4e prins: Hein I – 1957 en
voormalig lid Raad van Elf)

11.11.11

Oad Prinse avond
Elk jaar wordt het Kunderhoes de avond voor de 3
dolle dagen in het bezit genomen door de enige echte
heldenvereniging van de Kaatboere (althans volgens
eigen zeggen): de Oad Prinse.
Deze zaterdagavond is de perfecte avond om alvast
in de stemming te komen. Natuurlijk kan er gezellig
gekletst worden en een drankje genuttigd worden onder de muzikale klanken van onze DJ. Maar uiteraard
zorgen de Oad Prinse voor meer. Ze zorgen elk jaar
voor een artiest die net iets anders is of die net op het
punt staat “groot” te worden. Zo waren de afgelopen
jaren Fabrizio, De Rockwiever, Duo Bonanza, Demi-sec
en de Kellerjungs te gast op deze zaterdagavond. Dit
jaar zal d’r Letste Sjrai uit Kerkrade weer zorgen voor
vuurwerk, daar zijn we van overtuigd. Deze knotsgekke band uit Kerkrade speelt carnavalsmuziek, soms
overgoten met een rocksausje. En zo als ze zelf zeggen: stilzitten is geen optie!
Maar uiteraard is het hoogtepunt van de avond het
optreden van de echte helden: de Oad Prinse. Hier
kunnen we verder nog niets over loslaten, simpelweg
omdat er niets over bekend is. Deze jongens presteren
onder (tijds)druk het beste. Afwachten dus welke hel-

den er op het podium gaan verschijnen . Dat er heldendaden worden verricht moge duidelijk zijn.
Wie dit allemaal wil meemaken (en waarom zou je dat
niet willen?!?), is op zaterdag 18 februari 2012 van harte
welkom in de kweekvijver van helden: het Kunderhoes. De zaal gaat open om 20.11 uur en de entree is
gratis. D’r Letste Sjrai zal even na negenen komen
optreden en de helden komen later op de avond als ze
wat moed hebben verzameld.

D’r Letste Sjrai
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Activiteitenkalender seizoen 2011 - 2012
za. 7 januari

za. 14 januari

vrij. 20 januari

Donateursactie

Proklamatie
Versiering woning
58e Kaatboere-prins 58e Kaatboere-prins

(Incl. huis-aan-huis-verspreiding Confetti)

(van 19.44 u tot 02.00 u)

zo. 22 januari

do. 9 februari

Receptie
58e Kaatboere-prins Seniorencarnaval
(van 15.11 u tot 22.00 u)

(Carnavalistische invulling.: cv De Kaatboere; v.a. 18.30u-23.00u)

ma. 13 februari
Voorstellen Prinsen &
Jeugdprinsenparen
Kunrade en Voerendaal
aan leerlingen brede
school Cortemich
(vanaf ca. 13.00 u)

za. 18 februari

Carnavals-gezinsmis

zo. 12 februari
Proclamatie
46e Kaatbuurkesprins & prinses
(van 14.33 u tot 22.00 u)

vr. 17 februari
Kindercarnaval Cortemich
& Kunderhoes (‘s middags)
www.kaatboere.nl

Sleuteloverdracht aan CV De
Wuif uit Ransdaal (‘s avonds)

zo. 19 februari

ma. 20 februari

(Kunderse Parochiekerk v.a. 19.00 u.)

Oad Prinse-bal
Kunderhoes
(vanaf 20.11 u - 02.00 u)

di. 21 februari
Hoeskamerzitting

Carnavalszondag Kindercarnaval
(met optocht en aansluitend
Kunderhoesfeest tot rond middernacht)

wo. 22 februari
Aswoensdag

(In Kunderhoes, vanaf 17.11 u - 22.00 u)

zo. 18 maart
Halfvasten

(lokatie: Trefcentrum Kunderhoes
aanvang: 17..11 u - 00.00 u)
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