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59e Prinsenproclamatie Teruukblik 
prins Guido I

Oad Prinse-oavend CV de “Oellies”

Jaargang 16

Op de 11e van de 11e hebben de Kaatboere afscheid genomen van president Laurens Frusch, die gedurende 11 
jaar de Raad van Elf op voortreffelijke wijze heeft geleid bij de vele activiteiten, die een carnavalsseizoen rijk 
is. Zo heeft hij 11 Kunderse prinsen geproclameerd; van Henk II (Dumont) in 2002 tot Guido I (Maassen) in 2012. 
Hij is bij zijn afscheid verrast met de Orde van d’r Kunderstjee, de hoogste orde binnen cv De Kaatboere. In de 
59-jarige verenigingsgeschiedenis is hij pas de vierde drager van deze orde. Hij gaat overigens niet verloren 
voor de carnavalsvereniging en zal, weliswaar iets meer op de achtergrond dan in zijn presidentsfase, nog heel 
wat taken voor de Kaatboere blijven verrichten.

Het is nu aan zijn jonge opvolger Freek Timmermans 
om de Raad van Elf te leiden en op 12 januari a.s. 
de 59e Kunderse carnavalsprins uit te roepen. Het 
zal voor hem vast even wennen zijn, maar de hele 
Kaatboere-familie heeft er alle vertrouwen in, dat 
Freek er met veuël sjpass en plezeer iets moois van zal 
maken. Hij kent tenslotte al een beetje het klappen van 
de zweep. Hij is Oad Prins en enkele jaren lid van de 
Raad van Elf van de Kaatboere. Bovendien is hij in het 
verleden jeugd-president bij de Kaatbuurkes geweest.  
Piepjong geleerd, is jong gedaan!

Het thema “Kunder Truuk!” roept wellicht bij velen 
vraagtekens op. Wat zijn de Kaat-boere nu weer 
van plan? Komt Guido I misschien terug als prins 
2013? Heel jammer voor Guido, maar dat zal vast niet 
gebeuren. Dat zou in de tegenwoordige tijd met vele 
prinskandidaten achter de hand zelfs voor Kaatboere-
begrippen te gek zijn! Het meest voor de hand liggend 
is natuurlijk truuk kieke op memorabele momenten uit 
de eigen historie.  Maar... voor hetzelfde geld wordt 
er een truuk uitgehaald door het proclameren van 
een prins, waarvan allen versteld zullen staan. Komt 
er eventueel iemand truuk naar Kunder na jarenlang 
elders te hebben gewoond? Of misschien wordt  de 
boel wel op z’n kop gezet, waarbij alles achterstevoren 
gebeurt?  Daarin zou ook een prins met de naam 
Kuurt I (Rednuk) goed passen, voor zover die 
overigens in Kunder te vinden zou zijn! En ook nog 
gezeten in een truuk het Kunderhoes wordt binnen 
gereden. Haha!  Voor het Kaatboere-bestuur een weet, 

maar voor de rest van Kunder en omstreken een grote 
vraag.

Geen vraag maar een grote zekerheid is dat de 59e 
prins wordt uitgeroepen in trefcentrum Kunderhoes, 
sinds jaar en dag de thuishaven van de Kaatboere. 
Na de spectaculaire renovatie van de afgelopen 
maanden, kunnen de Kaatboere hun gasten in een 
bijna gloednieuwe locatie ontvangen. Een locatie, die 
in de huidige vorm, mede tot stand is gekomen door 
een tomeloze inzet van de Kunderse burgerij. Die 
burgerij is, ondanks  eerdere , bepaald niet-Kunder-
vriendelijke plannen van derden, blijven geloven in 
het eigen trefcentrum en mag nu, samen met huidig 
eigenaar gemeente Voerendaal,  terecht trots zijn op 
het uiteindelijke resultaat.

Zo heeft het 59e Kaatboere-seizoen alles in zich om 
gedenkwaardig te worden. Hieraan zal uiteraard ook 
het 1x11 jarig jubileum van de Hoeskamerzitting op 
carnavalsdinsdag bijdragen.

Wie niets van dat seizoen wil missen is bij alle 
Kaatboere-activiteiten van harte welkom in 
Kunderhoes. Vanaf de prinsenproclamatie op  
zaterdag 12 januari a.s. tot en met de genoemde Hoes-
kamerzitting.

En dat alles onder het bekende motto:

Nieks sjunder wie Kunder!

“Kunder Truuk!”
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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.
Adams - Auto-en Motorrijschool
APK Keuringsstation COZA 
Architectenburo W. Crombach
Aurea Administratie & Belastingconsulenten 
Autobedrijf Mennens - Tijssen
Bakkerij Lei Deckers 
Bandenspecialist Kicken 
Björn Daniëls Loodgietersbedrijf 
Bloemisterij Schaffers - Meurs 
Boekhandel Antiquariaat Coriovallum 
Brood- en banketbakkerij Senden 
Cafe ‘Kunderkruis’
Centrale Verwarming Bert Gulpen 
Chinees-Indisch restaurant Pom Lai
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.
Drankenhandel Hanssen Linne
Drukkerij Schrijen–Lippertz
Electro Ton Boesten 
Eurlings Interieurs
Eussen Aanhangwagens
Floraal vormgever René Gulikers
Foto Ateljee Leon Smeets
Frankort Assurantiën     
Friterie ‘Kunderkruis’
Gerards Optiek
Glas & Kozijn Voerendaal
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
Marketing Anno Nu
Maurice Kerckhoffs
Mise en Place
MTM Voerendaal
Musicstock Kerkrade
Next Cuisine
Notariskantoor Kunderlinde
OJD Ongediertepreventie en bestrijding
Optometrist L. Meessen
Oud-notaris Mr. P. Eurlings
“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.
Taxi- en busvervoer Henk Cordewener
Trefcentrum Kunderhoes
Uitzendburo ‘In Person’
Wegenbouw Kurvers B.V.
Woon- en Projectinrichting Jo Senden en Zn. V.O.F.

“Kunder bedankt!”
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Zaterdag 12 januari: 59e Prinsenproclamatie
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Komende zaterdag, 12 januari 
2013, is het weer zover. In het 
vernieuwde Kunderhoes zal een 
nieuwe prins uitgeroepen worden 
tot 59e  Hoog Lustigheid van de 
Kaatboere. Dan zal namelijk de 
jaarlijkse prinsenproclamatie 
plaatsvinden van CV de Kaatboere. 
Uiteraard zal dat weer gebeuren op 
een geweldige manier zoals u dat 
gewend bent van de Kaatboere.

Natuurlijk zal het uitroepen van 
de nieuwe prins voorafgegaan 
worden door een zitting ter ere 
van de scheidende prins Guido I 
(Maassen). Hij zal getuige zijn van 
een zitting die bestaat uit zang, 
dans en cabaret. 
Om 19.49 zal Guido voor de laatste 
maal als prins van de Kaatboere 
het podium van het Kunderhoes 
betreden. Met hem zullen de 

raad van Elf, onder leiding van 
de nieuwe president Freek 
Timmermans, plaats nemen op de 
bühne en het publiek van harte 
welkom heten.

Vervolgens is iedereen getuige 
van de danskunsten van Scope. 
Een graag geziene gast bij de 
Kaatboere en ook dit jaar zullen 
zij wederom niet ontbreken op 
de prinseproclamatie.  Zij zullen 
de zitting zowel openen als ook 
sluiten.

Na deze eerste dans van Scope zal 
de Buutteredner Wim Ploum het 
podium betreden. Lachen hoort bij 
carnaval en gelachen zal er worden 

tijdens het optreden van Wim.
Daarna gaat er gezongen worden. 
Allereerst zijn er 3 mannen uit 
Grubbenvorst  die helemaal naar 
Kunrade komen om er een feestje 
van te maken. De Toddezek hebben 
niet voor niets in 2007 en 2009 het 
LVK gewonnen en zullen in Kunrade 
laten zien waarom. Meezingen 
verplicht!

Nadat de Toddezek uitgezongen 
zijn zullen de mannen van La 
Bamba het podium gaan betreden. 
Zij werden in 2009 tweede op LVK 
achter de Toddezek. Wat mag 
je van La Bamba verwachten? 
Alles; van een sjunkelplaat, tot 
powerpolka tot ware house! Voor 
ieder wat wils dus. Deze jongens uit 
Montfort weten wat feesten is en 
dat zullen ze ook in Kunrade laten 
zien.

Hoe geweldig de artiesten, die 
reeds de bühne deze avond al 
betreden hebben ook zijn, er is 
altijd een baas boven baas, of in dit 
geval een bazin. Zo mogen we de 
komst van Beppie Kraft naar het 
Kunderhoes wel noemen. Van Ahoy 
naar het Kunderhoes, het is maar 
een kleine stap. Verdere introductie 
heeft zij niet nodig. Gewoon 
genieten en meezingen.

Zoals gezegd zal na Beppie Scope 
nog eenmaal voor prins Guido gaan 
dansen. Als laatste daad als prins 
zal Guido de dames van Scope 
bedanken. Daarna is het echt de 

hoogste tijd om afscheid te nemen 
van een geweldige prins. Uiteraard 
zal Guido terecht komen in het 
warme bad van de Oad Prinse, die 
hem bij hen zullen opnemen.

Het hoogtepunt van de avond 
is uiteraard de uitverkiezing 
van de nieuwe prins. Natuurlijk 
voorafgegaan door een 
proclamatie act zoals u die gewend 
bent van de Kaatboere. Een act die 
dit jaar in het thema van Kunder 
Truuk staat. Naar welke tijden er 
teruggegaan wordt houden we 
even geheim, dat ziet u vanzelf wel.
Nadat de nieuwe prins 
geïnstalleerd is als 59e heerser 
van het Kaatboere rijk en hij 
diverse felicitaties in ontvangst 
heeft mogen nemen , zal hij 
zich vervoegen onder zijn 
“onderdanen” in de zaal van het 

Kunderhoes waar nog tot in de 
vroeg uurtjes gedanst en getoast 
kan worden op de muziek van onze 
huis dj.

Zoals eerder genoemd kunt u dit 
allemaal meemaken op 12 januari. 
De entree is 12,50 euro. De zaal gaat 
open om 18.33 en het programma 
begint even voor 20.00 uur.
We hopen u dan ook allen van 
harte welkom te mogen heten op 
12 januari in het Kunderhoes!
 

Toddezek Beppie KraftLa Bamba
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Op zoaterdig 10 november woar ‘t (gelukkig !) zoeëwiet: de oapening van ‘t 59e 
sezoen van CV de Kaatboere. Zoeëwie ieker joar, woeëd ooch dit joar ‘t sezoen 
geoapend mit ‘n mis in de Kundersje kirk. Mede durch de oploestering durch t 
Voelendesj Mannekoër woeëd ‘t ’n erg sfeervolle mis. Noa de mis woar iekerinne 
welkom in Café Kunderkruuts om saame life d’r uuvergank van ‘t oawe noa ‘t nuuje 
sezoen te beleëve. Omdat ‘t themaa van d’r Kundesje carnaval dit joar “Kunder 
Truuk !” is, vierde vieër neet “Oad op Nuuj”, mer “Nuuj op Oad”.

Koste nog meujte woare gesjpaard om Café Kunderkruuts 
um te toovere tot inne sjprankelende fieëszaal, 
woa-in ‘t vuur de aanweezige gaste, in wit en goad 
gehuld, good toeve woar. Van alle fieëstelinge in hun 
sjitterende kostuums woeëd ‘n offisieel sjtaasiefotoo 
gemakt. Ook moch iekerinne inne wunsj achterloate vuur 
’t nuuj sezoen. Op gepaste maneer woeëd hiejaan oeting 
gegeëve: Van “Vroaw mit balle” en “Maan mit hoare” bis 
“Iech wil nóg ‘n kieër prinses weëde”.

Saame hubbe vieër aafgeteld 
bis de klok van 12, woeë-noa 
de sjampanjekurke knalden 
en wafels (en anger zaake) 
durch de loch vlooge. Zoeëwie 
dat huuët biej “Nuuj op Oad” 
woeëd gefieëst 
bis in de vreuge 
uurkes. Kortom 
‘n erg gesjlaagde 

oapening. Dat beloaof nog get vuur 
de res van ‘t nuuje sezoen! En noe 
mer aaftelle bis carnavalszondig op 
10 februari.
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Zondag 20 januari: Prinsenreceptie
Zoals elk jaar zal ook dit jaar de nieuwe prins van de Kaatboere een receptie 
worden aangeboden door de vereniging. Deze vindt  ruim een week na het 
uitroepen van de nieuwe prins plaats. Dit jaar dus op zondag 20 januari 2013.

Er is niets mooier voor een prins als de gelukwensen 
in ontvangst te mogen nemen van  familie, vrienden 
bekenden, burgers van Kunrade en van andere 
verenigingen uit Kunrade/Voerendaal. Uiteraard zullen 
ook andere carnavalsverenigingen aanwezig zijn om 
de Kaatboere te feliciteren met de uitverkiezing van 
hun nieuwe prins. En zij zullen natuurlijk niet nalaten 
om de kersverse prins en wellicht ook jubilarissen in 
het zonnetje te zetten die zondagmiddag. De receptie 
is ieder jaar een van de absolute hoogtepunten van het 
seizoen voor de prins en we hopen dan ook dat u als 
lezer van de confetti weer in grote getallen aanwezig 
zal zijn op deze receptie.

Teruukblik op sezoensoapening

Uiteraard zal er voor muziek gezorgd worden op deze 
feestelijke dag en kan er iets gegeten en gedronken 
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 2012-2013.

De receptie begint om 15.11 uur en zal doorgaan 
zolang het gezellig is! Uiteraard is de receptie gratis 
toegankelijk.
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2 x 11 jaar
• Francis Simons
• Alfons Kicken
 (37e prins: Alfons I - 1991)

3 x 11 jaar
• Hub Maassen 
    (26e prins: Hub V - 1980; lid 
Raad van Elf en voormalig 
penningmeester)

4 x 11 jaar
• Harry Loop
• Ton Slangen (voormalig lid Raad 
van Elf en oudvoorzitter)

Oos jubilaarisse per 11/11/12, Proficiat!

Zondig
Noa ’t sjpektakuleire oapeningsfieës van zoaterdig 
volgde op zondig d’r 11 e van d’r 11e ’t offisieele deel van 
’t begin van ‘t 59e Kundesje vasteloavessezoen. Dat 
gebuurde in trefcentrum Kunderhoes.

Allerieësj woeëte d’r ee paar jubilaarisse gehuldigd, 
neet alling intern durch ’t besjtuur mer ooch durch 
de Bond van Carnavalsverenigingen in Limburg (BCL). 
Doanoa woeët aafsjied genomme van twieë leede 
van d’r Road van Elf (Jo Meessen en Pascal Debije). 
Noadat Rolf Keulen es nuuj lid van de Kaatboere woar 

geïnsjtalleerd, woar 
’t moment 
doa, woeë-op prezident Laurens Frusch zien taak ging 
uuverdraage aan opvolger Freek Timmermans.

Dit gebuurde uuveriges pas noadat d’r Laurens durch prins Guido I woar 
ongersjeie mit de Orde van d’r Kundersjtee. De hoeëgste orde binnen cv 
De Kaatboere. Aansjloeëtend aan ’t offisieel deel volgde ’n resepsie vuur 
d’r vertrekkende prezident, die ooch ’n geleegenheed vuur Kunder woar 
om kennis te maake mit d’r nuuje prezident Freek.

Aal mit aal ’n hieël gezellige aafsjloeëting van de oapening van ‘t 59e 
Kundesje vasteloavessezoen.
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Prins weade bie de Kaatboere, inne dreum woe ich 
van kleens af aan al mit leep. Groët gebrach mit d’r 
Kundesje carnaval durch d’r pap en de mam. Al ins 
inne kier geoefend es jubileumjeugdprins van de 
Kaatbuurkes en hie ummer bie betrokke gebliëve, 
iësj door mit te doon aan d’r act, later alle  anger 
klusjes die d’r vuur mich te doën woare. D’r sjtap noa 
’t Comité Kaatbuurkes woar doarum vuur mich 
inne logische sjtap.

En dan woar et veurig joar zoe 
wiet! Al vreug in mei op inne 
zoaterdigmurge kreeg een 
weak noa miene verjoardaag 
nog ee cadeau: Of ich der 
58e prins van de Kaatboere 
wool weade. Of ich dat wool? 
Sjpringenteare noa de mam 
um heur te zigge dat miene 
dreum ging oetkomme!  
Vanaaf toen begos vuur mich 
et sjunste carnavalsseizoen 
oets!

Een  paar weake  later woët 
aafgesjproake mit der Leo en der 
Laurens um ‘t ein en anger doër te 
sjpreake.
Want wat hilt dat noe in, Prins 
weade va de Kaatboere? Wat 
mot ich doë, wat hub ich nuudig, 
wienie... Noa dea oavend kooste 
viër aan d’r sjlaag. Vanalles moos 
gehoald weade, gemak weade en 
natuurlik verzjwiëge weade.

‘T pak hoale ging gans gemekkelijk, bie 
de iësjte zaak
verleefd op et pak wat ich et ganse joar 
gedrage hub. Dus dat woar “a piece 
of cake”. Noe nog ff mit d’r Laurens 
uuverligge of dit waal koos, want ’t woar 
neet d’r traditionele smoking van anger 
joare.

En dan de patsj. Ja, wat wilste vuur een 
patsj?? 
“De patsj wat d’r Henk Dumont in 
zie regeringsjoar houw... zoeget 
wil ich”. Merja woe hoalste die 
vandaan? Der Laurens wis gelukkig 
nog ee adres woe ich mien patsj 
zou kinne loate make. Aafsjproak 
gemak, idee gegeave en ein patsj 
woëd gemak. Zoë mekkelik wie 
ich ’t noe allemaol sjrief ging ’t 
neet, mèr oeteindelik is alle good 
gekoame.
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Teruukblik durch prins Guido I

En dan zjwiege. Noe vilt dat 
in de zoëmermoande nog 
mit umdat nog ginne zich 
aafvreugt wae der nuuje Prins 
geet weade. Mer zoëdra de 
11e va der 11e is vuurbie is, is ’t 
vuur d’r  aankommende Prins 

get um gek va te weade! 
Links en rechts huujste 
diene naam vuurbie 
komme went ich sjting 
waal op de lies van 
potentiële Prinsen mer 
oeteindelijk is oach dat os 
good gelukt. 
Zoe good zelfs dat mien 
eige zus der nieks vanaaf 
wist! 

Rond de krisdaag woete 
de foto’s gemak. Nog ff 
sjpannend of de patsj op 

tied kloar zou zeen. Mèr zoë wie d’r Laurens 
’t dan ummer zag, kump good, kump good. 
En dat woar ooch zoë. ’t Digitale tiedperk 
sjteet vuur nieks, en op tied van een paar 
daag woar alles geregeld.
Op der 14e januari woar et dan eindelijk 
zoe wiet! 
Doër een goei cryptische umjrieving 
van d’r vuurzitter Leo, ginge de luuj van 
Kunder toch nog op angere gokke. En 
ich woar gans kloar um Prins Wim I op te 
volge es Kaatboere-prins. Noa een sjieke 
zitting woar et tied um nao achter te 

goan um mich um te kleije. 
Mien mam hulpt al joare d’r 
nuuje prins in ’t pak en ich bin 
ummer onger um te helpe mit 
de buhn, neemes vong ’t dus 
raar dat veer in d’r biljartzaal 
woare. Woe is d’r nuuje Prins? Is 
dea nog neet hie? 

De gezichte die jekerinne doa 
trok is ee dink wat mich noe 
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nog, wie der daag van gistere 
bie sjteet. Vuural dat va mien 
zus.

Aan de achterkant van de 
affiche woe ich oet zou 
sjpringe  houw de technische 
commissie alvast hun felicitaties 
opgesjrieve aan de 3 groëte 
kanshubbers . 
En noa der ganse act in die kis 
te hubbe gesjtange wool ich 
droooeeeeeet.

’T thema dit joar. Kunder op 
superkrach. D’r nuuje prins moos 
Kunder redde. Dus op t leejde: 
“Who’s gonna save the World 
tonight” sjprong ich oet t affiche!
Hèhè …! Ich hoof neet mië te 
zjwiege! Noa de installatie en et 
vuurleaze va mien 11 punten woar 
ich veadig um same mit de luuj va 
Kunder d’r ee fiëske van te make. En 
een fiëske make dat hub veer gedoa, 
wat een ontlading, wat een reacties, 
geweldig.

Der daag dernoa de iëjste kiër mit 
es Prins Guido I mit de jonge van 
de road van elf op sjtap noa de 
Prinsereceptie in Sjin. Ich voelt mich 
al meteen good bie die 11. 
Doanoa hubbe viër nog een vuursjtel 
rundje langs de café’s van Kunder gedoan. Dat woar ’t 
begin, en ’t veel neet teage. Inne goeije vuurbode vuur 
de rest van ’t seizoen.

De week dernoa mooste 
veer noa de zitting bie 
de Naate, mit wea zou 
ich same  der optoch wal 
ins effe tot een groëte 
happening make… 
Zoë wie normaal aan der 
late kant dus, woet hea 
oetgeroope... der Ron I! 
Wie sjiek woar dat, want 
der Ron en ich woare 
immers in hetzelfde joar 
oach jeugdprins en heije 
os al ins mit inge gekke 
sjlaag aafgesjproake um 
oach dervuur te zurge 
dat veer same groëte 
prins zouwe weade.

Der daag dernoa woar 
mien eige recepsie! Ea 
absoluut hoëgtepunt in 

‘t afgeloape seizoen! Inge daag 
woa ich doer hiël veul luuj bin 
gefeliciteerd. D’r wien en de 
beerpakkette die  ich gekriege 
hub zunt nog  ummer neet op! 
Zoëveul luuj, zoëveul felicitaties, 
mèr sommig dinger blieve dich 
ummer good bie. Zoewie d’r 
president va Gen Hout. Miensj 

wat koos dea moele. 
De vrouwluuj die van de 
raod inge muziekband 
makde en “Nieks sjunder 
wie Kunder” leete sjpiele.
En dan op et letste 
mien vrung nog die een 
geweldigverrassing vuur 
mich in petto houwe. 

Same hubbe viër inne 
muziekband. Ze houwe zich 
bedach um sjtiekum achter 
’t dook kloar te sjtoan en 
noa aafloop van de receptie 
een paar nummerkes 
same te sjpiële. Bedoeling 
woar dat ich de buhn 
opgesjtuurd zou waede. 
Toen de letste luuj langs 
woar vuur de felicitaties 
en de iëjste noëte van 
ee nummer van Robby 
Williams woete ingezat, 

woar ich. volgens mich al op de bühne 
vuurdat et dook gans oape woar. Zoë inne superjsoene 
daag, wat de receptie woar, aafsjleete mit ee optrede 
same mit de band, wie sjiek is dat.

De weake doanoa woare geweldig. 
Van de een receptie noa de anger, 
hoes verseere, de proclamasie 
van de jeugd, de senioren zitting, 
de sjoel en nog veul, veul mië. 
Ongeleufelik wat allemaol gebeurde 
en de carnaval is nog neet ins 
begonne.

Vanaaf d’r daag dat ‘t hoes verseerd 
woed, is ’t bie os heem inne, in en 
oet gewaes van luuj. Luuj die zich get 
koame eate, drinke of get sjtomme 
kaal verkoope midde in de nach. 
Teage d’r tied dat ’t carnavalszondig 

woar houwe de jonge van de road, mien 
vrung en de vrung van mien auwesj ee 
nuuj “ Klubhoes”, zo wie ze ’t neumde.

En dan d’r carnavalszondig. ’t Weer 
zoot neet mit. D’r prinsewaage 
voert op d’r Hoegewaeg vuur ’t 
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Prinseproklamaasie 2012
Ich Guido d’r ieësjte bie de graasie van uch, mien leef Kaatboerinnekes en Kaatboere, zal ‘t ganse joar 2012 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 58e joar maake vieër oos motto woar:
  Weëste ooch bis of wieste ooch hits: Maak sjpass en plezeer op de Kundesje meneer!

Punt 2.   Miene pap woar al Hub der vieëfde va Kunder vuurdat ich woar geboore,
  32 joar laater bin ich noe es Kaatboere-prins oetverkoore!

Punt 3.   De Kaatbuurkes hubbe ‘t mich es jubileumjeugdprins weete aan te lieëre,
  ooch es “groeëte” prins reëken ich op hunne sjteun biej ’t vasteloavend viere!

Punt 4.   De aanhoawers in Kunder hubbe d’r sjlaag om ’t Kunderhoes gewonne,
  gemeente zurg noe d’r vuur, dat d’r sjnel mit de renovaasie weëd begonne!

Punt 5.   Gelukkig hub ich vuurig joar biej de sjutteriej d’r voeëgel neet aafgesjoate,
  angesj hoaw ich es kuuning de rol van prins aan inne angere motte loate!

Punt 6.   Vrouwluuj va Kunder en Charlies Angels vuur uch is d’r geen kans,
  want biej mich hat alling ’t Patricia van de Beumerwalders sjans!

Punt 7.   De koaalissie in d’r gemeenteroad hat os neet alling ’t Kunderhoes gegeëve,
  mer lieët biej ’t nuuj gemeentehoes ooch nog de Romeinse villa herleëve!

Punt 8.   Mien muziekband “Unknown” mot noe mit inne prins in hun midde probeere,
  om zich in d’r vasteloavestieëd es ’n bekende groep te presenteere!

Punt 9.   ’t Opknappe van ’t Kunderhoes geet natuurlik neet vanzelf;
  vuur ‘t sjloopwerk sjtuur ich al vas miene Road van Elf!

Punt 10. De Oad Prinse verligge ummer hun grenze en dunt dat op veuël maneere,
  dit sezoen is dat och hel nuudig om mien hoes te kinne komme verseere!

Punt 11.  Opposissie-partije in d’r gemeenteroad, drinkt vanaaf noe alling nog mer water,
  van al deë wieën mit die zoeër droeve kieët dieër toch mer inne kater!

  Nieks sjunder wie Kunder, alaaf!

sjniëde. Neet normaal. Op ’t moment dat d’r optoch 
ging trekke woar ’t druëg. Same mit d’r Ron, mit ee 
waterzunneke begos aan wat toch vuur inne prins ’t 
sjoenste moment van d ŕ Carnaval is.

´T bleef druëg tot in de Panhoessjtraot, doa begos ´t 
weer flink te sjniëe. D ŕ Ger Jongen houw sjmurges nog 
ee pleatje op d ŕ muziekband gezat. Op ´t moment dat 
viër de Panhoessjtraot invaare klinkt  ´let it snow´ oet 
d ŕ luidsjpreakers en de ganse sjtroat deinst mit. Dat 
waor Kundesje Superkrach. 

D ŕ carnavalsdiensdig hub ich same mit prins Maxim 
en prinses Marieke, genoate van een spectaculaire 
hoeskamerzitting, woe ´t Kundesj talent zich weer 
van ziene beste kant leet zien. En toen um 12 oer de 

Carnavalskeatse woete oetgebloaze,  keek ich truuk 
op een gebuurtenis in mien leave die ich noëts mie zal 
vergeate.

Ich wil mien auwesj, de road van elf, Prins Maxim, 
Prinses Marieke, mien vrung en alle luuj van Kunder 
bedanke vuur een carnaval op Superkrach.
Dier woart mien Helde, dier hubt de carnaval vuur 
mich onvergeatelik gemak. Vuur mien opvolger wil 
ich zigge hiel veul sjpas en plezeer op de Kundesje 
meneer.

Aafsjleete wil ich mit: Wat is d ŕ vuur inne kundesje 
jong noe sjunder, es kleene en groete prins weade va 
kunder!

Alaaf Prins Guido I  
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Het comité Senioren Carnaval verzorgt ook dit jaar weer
 een bonte carnavalsavond in Kunrade/Voerendaal.

Donderdag 31 januari: Seniorencarnaval

Teruukblik jeugdprinsenpaar Maxim I en Marieke I

Deze avond, inmiddels de 19e in getal, gaat ditmaal 
plaatsvinden in De Borenburg in Voerendaal.
Deze zitting wordt gehouden op donderdag 31 januari 
2013 en de avond start om 19.00 uur met gratis
koffie met een echte Limburgse carnavalstraktatie, 
waarna om 19.33 uur een programma start met
een zeer gevarieerde opzet, waarin kolder, muziek, 
show en zang de boventoon voeren.
Een besloten avond voor alle duidelijkheid dat 
betekent dat de zitting uitsluitend bedoeld is voor alle
leden van de Zonnebloem, de Senioren Sociëteit en 
bewoners van ’t Brook. Daarnaast ook voor de
55 plussers die niet zijn aangesloten bij deze 
verenigingen. Voor bovengenoemde leden bedraagt 

Leef Kaatbuurkes en 
Kaatbuurinnekes,

Prins weure bij de Kaatbuurkes 
is geweldig um met te maake. 
Toen mien mam en pap mich 
vertelden dat d’r Leo gebeld 
had um dit te vraoge, waor ich 
sjprakeloos. Super, tuurlik wou 
ich dat, unne dreum kwaom oet! 
Wat waor ut lestig um te zwiege, 
te leege en te ontkinne. Ouch 
umdat prinses Marieke bij mich 
in de klas zit. Gelukkig waor dao 
de proklemaasie. In een bomvol 
Kunderhoes, woorte Marieke en 
ich tijdens een spectaculaire show 
van “The Voice” oetgeroope tot 
nuij jeugdprinsepaar va Kunder.

En daan bars ut fees los! 
Hoegtepunt waor natuurlik d’n optoch, dee bijnao 
neet oettrok vanwege de sjnie. Maar toen ‘t 
begos, sjeen de zon en hubbe veer flink met sjnop, 
nonnevotte en dollars gesjmeete! Ouch ‘t optreije 
van d’r echte Dieter Koblenz op de vriedigmiddag van 
sjoelkarnaval waor sjiek. Ut Kunderhoes sjtond op 
ziene kop! Iech bin blij tot ich dit allemaol hub maage 
mitmaake. Ich had dit veur gein goud wille misse.

Bedank eederein!!
Jeugdprins Maxim

Leef Kaatbuurkes en 
Kaatbuurinnekes,

Zoë begooste minnige zittinge en 
bijeëkomste die vier same mit uch 
huube gevierd dit jaor. En zoë begin 
ich och geer! Ich zou waal dit ganze 
beukske kinne vol schjrieve euver het 
fantastische regeringsjoar es prinses 
Marieke euver ut kaatbuurkesriek, meh 
ich hub ut mer ins samegevat in, ja de 
kins ut roane, 11 punte:

1. Keisjnel rende ich mit deh breef, toen 
ich mich kos opgaeve es prinses.
2. Ut woar un verrassing toe ut Gerda, 
ut Kitty en dur Leo mich vertilde dat ich 
Prinses woar.
3. Neet elke Prins sjtong op mie 
verlanglieske…
4. De proklamasie waor enorm, veer 

woarde onthoalt es echte Superhelde!
5. Elke foto die van dur Maxim en mich woart gemak, 
sjtinge veer dur good op.
6. Renne dege vur van sjtroat tot sjtroat om de oos 
Prinsepaar-posters rond te bringe.
7. Alaaf, dur pap en dur opa houwe veer weer in de 
bekkerie, Berliner bul veur oet te sjmiete!
8. Lank woar dur Karnavalsoptoch en de zon die sjiën 
voloet!
9. Auwieje wat een lang, mer gezellige wandeling hoewe 
viër mit die Auwt Prinse.
10. Allemaol bedank, speciaal de mam die makde mich 
elke keir de hoare zoë sjoön.
11. Fantastisch hub ich ut gehad, dank je wel doa vuur!

Prinses Marieke

de entree €11, de overige 55-plussers betalen € 13 per 
persoon. In deze entreeprijs is inbegrepen de
toegang tot deze mooie carnavalsavond, de garderobe 
en de gratis koffie en traktatie aan het begin
van de avond. Voor kaarten kunnen de leden en 
bewoners zich wenden tot hun vereniging of tehuis.

De overige belangstellenden kunnen een kaart kopen 
bij ’t Kaeshuys / De Lekkernij of slagerij Van Der Poel. 
Kaartverkoop dagelijks vanaf dinsdag 22 januari 
tot en met zaterdag 26 januari 2013. Er is dus geen 
kaartverkoop aan de zaal. De presentatie is in handen 
van Siem van Dinther, president van CV De Naate.
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Oad Prinse-oavond 2013

Kaatboere/Naate- optochtinformatie

Maar uiteraard zorgen de Oad Prinse voor 
meer. Ook dit jaar hebben ze weer een 
artiest vastgelegd die de zaal in vuur en 
vlam zal zetten. 4 Geeve Gas komen naar het 
Kunderhoes en zij zullen net als de artiesten 
van de afgelopen jaren voor nog meer sfeer zorgen.

Maar uiteraard is het hoogtepunt van de avond het optreden van de Oad Prinse zelf. En net als 
voorgaande jaren kunnen we over deze Oad Prinse Act nog niets  loslaten, simpelweg omdat 
er niets over bekend is. Deze jongens presteren onder (tijds) druk het beste. Vorig jaar was er 
ondermeer een geweldige show van de 3 tenoren die wel soepel in de heupen waren…wat het 
dit jaar wordt? Afwachten...

Wie dit allemaal wil meemaken (en waarom zou je dat niet willen?!?), die is op zaterdag 9 februari 
2013 van harte welkom in het Kunderhoes. De zaal gaat open om 20.11 uur en de entree is 
(uiteraard) gratis. 4 Geve Gaas zal even na negenen komen optreden en de Oad Prinse klimmen 
later op de avond de vernieuwde bühne van het Kunderhoes op. 

De zaterdag voorafgaand aan de carnaval, 
ook wel carnavalszaterdag genoemd, wordt 
er in het Kunderhoes al een aardig voorschot 
genomen op de 3 dolle dagen. Dan zijn de 
Oad Prinse gastheer in het Kunderhoes en 
verzorgen zij de ingrediënten voor een leuk 
feestje.

Deze zaterdagavond staat in het teken van 
gezellig samenzijn. Lekker kletsen over wat er 
allemaal al gebeurd is in het voorseizoen van 
de carnaval en vooruitkijken naar de optocht 
en de dagen erna.

Het hoogte punt van de carnaval is de optocht. Deze 
carnavalsoptocht van CV De Kaatboere en CV De Naate 
vindt plaats op zondag 10 februari 2013 vanaf 14.11 uur.
Zoals ieder jaar zijn er weer diverse prijzen te winnen 
in de volgende categorieën:

• Wages.
• Groeëte groepe; 
 16 personen of meer inclusief kinderen.
• Kling groepe;
 vanaf 6 personen, inclusief kinderen.
• Gans kling groepen;
 2 tot en met 5 personen inclusief kinderen.
• Einzelgänger.
• Sjunste combinatie.

Als jullie mee willen doen kunnen jullie op de 
onderstaande adressen inschrijven:
• Dhr. Ger Leclair, Panhuisstraat 80, Voerendaal;
• Dhr. Lau van Dinther, Florinstraat 3, Kunrade;
• Dhr. Laurens Frusch, Kundergats 27, Kunrade;

Het opstellen van de optocht vindt plaats op de 
Grachtstraat en ontbonden wordt de optocht in de
Looierstraat/Spekhouwerstraat.
Binnen een uur na binnenkomst van de optocht vindt 
in de Borenburg de uitreiking van de prijzen plaats.
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Oellies

Es men dinkt aa De Oellies, da dinkt men neet 
meteen aa Kunder. Toch besjteet d’r waal 
degelijk inne goeje band tussje De Kaatboere 
en dizze carnavalsgroep, deë in 2000 woëd 
opgericht durch enkele vrung oët Ranzel…

Dat betekende in de beginjoare da oach dat De 
Oellies rond de drie dolle carnavalsdaag mit 
name bië De Wuif te vinge woare, al koam men 
oach toen al geer noa carnavalsevenementen 
in ‘t Kunderhoes. Toen zich noa ‘n klein aantal 
joare oach enkele jongens oët Voelender bië 
‘t gezelschap voegden, woar de besjlissing um 
eë joar in d’r optocht va Ranzel mit te loape en 
‘t angere joar in Kunder en Voelender al sjnel 
genoame.

Mit ‘n aantal zeer hendige jongens in d’r groep 
hubbe De Oellies onger angere de luuj va Kunder 
in de aafgeloape joare menigmaal verrast mit 
sjunne wages en zunt d’r diverse prieës binne 

gehoald. ‘T  belangriëkste doabië is ummer ‘t plezeer 
en de sjpas geweë die d’r groep oëtsjtroalt en uëver 
wit te bringe op angere carnavalliste. Neet alling in 
Ranzel, Voelender of Kunder, mer oach in plaatsje es 
Eijsden, Valkenburg en Heële.
Neëve ‘t mitloape in optochten, zunt De Oellies oach 

ummer in groëte getalen aanwezig bië zittingen,  
recepties en angere evenementen in Kunder. En doa 
had men de dames en heren va De Oellies menigmaal 
letterlijk es één va de letste ‘t Kunderhoes oët motte 
veëge! Dat De Kaatboere durch de jaore heen inne 
goeje band hubbe opgeboëwd mit De Oellies woëd 

duudelijk mit ‘t groëts opgezatte 
1x11 joarig jubileumfieës in 2011, 
toen oach veul Kaatboere en 
Kaatboerinne acte de présence 
goave.

Ondanks dat De Oellies durch 
de joare enkele prinse en zelfs ‘n 
prinses hubbe geliëverd aa CV De 
Wuif en CV De Naate, ontbrik ‘t 
helaas nog aa inne Oellies prins bië 
De Kaatboere. Of dat d’r oëts nog 
va geet komme is de vroag… Oach 
al is dat neet ‘t geval, De Oellies 
zulle hunne weëg noa Kunder en 
De Kaatboere oach de kommende 
joare ziëker bliëve vinge!
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Activiteitenkalender  seizoen 2012 - 2013

Halfvasten

zo. 10 maart

Aswoensdag

wo. 13 februari

Hoeskamerzitting

di. 12 februari

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

Kindercarnaval

ma. 11 februari

Carnavalszondag

zo. 10 februari
Carnavals-gezinsmis

za. 9 februari

(In Kunderhoes, vanaf  17.11 u - 22.00 u)(met optocht en aansluitend
Kunderhoesfeest tot rond middernacht)

Oad Prinse-bal 
Kunderhoes

(Kunderse Parochiekerk v.a. 18.00 u.)

(vanaf 20.11 u - 02.00 u)

Sleuteloverdracht aan CV De 
Durchsjtröpere uit Ubachsberg.

vr.  8 februari

zo. 3 februari

ma. 4 februari

Seniorencarnaval

do. 31 januari

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

Kindercarnaval Cortemich 
& Kunderhoes (‘s middags)

(‘s avonds)(vanaf ca. 13.00  u)

Proclamatie 
47e Kaatbuurkes-
prins & prinses

Voorstellen Prinsen & 
Jeugdprinsenparen 
Kunrade en Voerendaal 
aan leerlingen brede 
school Cortemich

vrij. 18 januari

zo. 20 januari

Proklamatie 
59e Kaatboere-prins

za. 12 januari

Donateuractie

za. 5 januari

(Incl. huis-aan-huis-verspreiding Confetti) (van 19.44 u tot 02.00 u)

(van 14.33 u tot 22.00 u)(van 15.11 u tot 22.00 u)

Versiering woning
59e Kaatboere-prins

Receptie
59e Kaatboere-prins


