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60e Prinsenproclamatie Oad Prinse-oavend Teruukblik  

prins Kevin I
CV Nog Inne!

Jaargang 17

Na het afgelopen seizoen, waarin Freek Timmermans prima als president debuteerde en Kunder het jubileum 
van 33 jaar Hoeskamerzitting vierde, gaan de Kaatboere nu op weg naar de proclamatie van hun 60e prins.
Als (nog) regerend prins Kevin I (Keulers) op zaterdag 18 januari a.s. aftreedt, heeft hij meer dan een jaar de 
prinselijke “macht” over Kunder gehad. Een voordeel van een relatief kort seizoen met carnavalszondag vroeg 
in het jaar. Hij heeft op meer dan voortreffelijke wijze de kar getrokken bij het carnaval 2013. Was bij elke 
activiteit binnen het thema “Kunder Truuk” nadrukkelijk aanwezig en verdiende zo, en zonder “truuks” te 
gebruiken, zijn plaats in de rijke Kaatboere-historie.

Nu nadert echter het einde van “zijn” 
regeringsperiode en is hij bij de seizoenopening op 
16 november jl. op “Airport Kunderkruuts” in het 
vliegtuig gestapt om, samen met de hele Kaatboere-
familie op zoek te gaan naar zijn opvolger. Dat alles 
binnen het thema voor het 60e seizoen “Kunder 
Adieë! De Kaatboere in drie daag rond de welt!“ 

Voor Kevin is zo’n wereldreis niets nieuws. Want reisde 
hij voordat hij prins werd niet al naar Amerika en het 
Russische St. Petersburg om daar zijn toenmalige 
prinses te vinden? Hij zal de Kaatboere vast menige 
tip kunnen geven over plekken waar een nieuwe prins 
moet worden gezocht. 

Is de nieuwe prins wellicht een zoon van de New 
Yorkse Miss Liberty? Daalt hij op ski’s van een 
Zwitserse sneeuwhelling af naar Kunder? Of heeft 
hij jarenlang gewacht in een Egyptische piramide? 
Of gaan de Kaatboere op herhaling en halen zij met 
de Franse slag, net als in 1984, gewoon nog een 
keer een prins uit Parijs? Wie zal het zeggen? Tijdens 
de prinseproclamatie in de vertrouwde thuishaven 
trefcentrum Kunder-hoes zal alles duidelijk worden. 
Daar, in de Hoeskamer van Kunder, zal de uitroeping 
van de nieuwe prins vooraf worden gegaan door 
een spectaculair artiestenprogramma. Iets wat 
enkel mede mogelijk is door de gulle financiële 

ondersteuning vanuit de Kunderse burgerij en het 
zakenleven. Die steun is hard nodig, niet alleen voor 
het artiestenprogramma, maar ook voor heel wat 
andere kosten (zaalhuur, decors, zaalinrichting, dj, 
carnavalswagen etc.)
 
Hoe dan ook, prins Kevin I weet inmiddels ook, dat 
zelfs aan een langere ambtstermijn dan gewoonlijk 
een einde komt. Elders in deze Confetti geeft hij zijn 
eigen terugblik. 
Misschien moet hij bij zijn afscheid wel een traantje 
wegpinken, maar hij realiseert zich vast, dat ook voor 
hem het aloude motto van iedere prins geldt:  
“Prins bis te mèr vuur eëve,  oad-prins de res van dien 
leëve!” 

Zijn opvolger, die tevens de gemeenteprins 2014 zal 
worden, wacht rustig zijn moment af. En dat komt er 
op zaterdag 18 januari a.s. 
Wie het allemaal precies wil weten, mag de 60e 
prinsenproclamatie niet missen. Het heeft er alle schijn 
van een belevenis zonder weerga te worden, waarbij 
de nieuw dj Danny voor de aanvullende muzikale 
tonen zal zorgen.

De Kaatboere hebben er heel veel zin in en nodigen 
heel Kunder en omgeving uit onder hun bekende 
motto:

Nieks sjunder wie Kunder!

De Kaatboere op wereldreis!
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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.
A 1 Touch Solution BV
Adams Auto- en Motorrijschool
Amento Coaching en Training 
Antiquariaat Coriovallum Heerlen
APK Keuringsstation COZA
Architectenburo W. Crombach
Aurea Administratie & Belastingconsulenten 
Autobedrijf Marc Mennens 
Bakkerij Lei Deckers
Bandenspecialist Kicken B.V.
Björn Daniëls Loodgietersbedrijf
Bloemenhuis Schaffers - Meurs 
Brood- en banketbakkerij Senden
Café FF Keule
Café Kunderkruis
Café-zaal ‘t Brandhuuske 
Centrale Verwarming Bert Gulpen                               
Chinees-Indisch restaurant Pom Lai
Daniëls Installatiebedrijf B.V.
De Borenburg Eerlijk & Lekker
DHZ en Bikepoint van Alphen
Drukkerij Schrijen–Lippertz
Electro DABO Voerendaal
Electro Ton Boesten 
Eurlings Interieurs
Eurlings Mr. P.A.H. (oud-notaris)
Eussen Aanhangwagens
Floraal vormgever René Gulikers  
Foto Ateljee Leon Smeets   
Frankort Assurantiën     
Friterie Kunderkruis
Gas-service Roy Gulpen 
Gerards Optiek

GULF tankstation & carwash Frank Baars 
Guus Timmermans Herenmode Sittard  
Handelskwekerij Zuid-Limburg
Hanssen Dranken B.V. Linne
Herberg De Pintelier    
Inlijsterij Courage
Installatiebedrijf Nilwik B.V.
Installatiebedrijf Paul Loop
Kicken Technisch Onderhoud
Kicken Transport
Leon Meessen Optometrie
Loop - Scheren Management B.V.
Marketing Anno Nu
Maurice Kerckhoffs
MTM Voerendaal
Next Cuisine
Notariskantoor Kunderlinde
OJD Ongediertepreventie en bestrijding
Pedicuresalon Annemie
PEPS - Pierre Erven Party Service
Pompen Service Limburg
Schildersbedrijf Van Wersch
SHANO Kappers
SHELL - tankstation en autowasserette Arno 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.                                      
Yvette’s Hairsolutions
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Kunder... hartstikke bedankt!
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gereedheid kan brengen voor de 
proclamatieact die in het thema 
zal staan van Kunder Airport. 
Allerlei vreemde gasten komen 
aan op dit vliegveld. Zo waar is er 
een reporter van Hello Goodbye 
aanwezig om verslag te doen van 
deze vreemde gasten. En wat 
doet die nerveuze taxichauffeur 
eigenlijk daar? Kortom wederom 
een spectaculaire proclamatie-
act, waaruit  hopelijk ook nog een 
nieuwe prins tevoorschijn wordt 
getoverd.

De nieuwe prins zal vervolgens 
worden geïnstalleerd en zijn 11 
“geboden” kenbaar maken aan zijn 
onderdanen. Natuurlijk is er daarna 
nog gelegenheid om in de zaal de 
nieuwe prins te feliciteren en nog 
wat te kletsen en dansen op de 
tonen van onze nieuwe DJ Danny.

De entree bedraagt 15 euro en de 
zaal gaat om 18.33 open.

Zaterdag 18 januari: 60e Prinseproclamatie 

3

Op zaterdag 18 januari zal de 60e 
prins van de Kaatboere worden 
geproclameerd in de Hoeskamer 
van Kunder, het Kunderhoes.

Uiteraard zal er voorafgaand aan 
de proclamatie van de nieuwe prins 
de uittredende prins  
Kevin I (Keulers) een zitting worden 
aangeboden om hem te bedanken 
voor het vorstelijk regeren over 
het Kaatboererieëk het afgelopen 
seizoen.

Nadat Kevin samen met zijn wijze 
Raad van Elf het podium heeft 
betreden en alle mensen van 
harte welkom zijn geheten door 
president Freek Timmermans kan 
men weer gaan genieten van een 
afwisselende carnavalsavond zoals 
u van de Kaatboere gewend bent. 
Ook dit jaar kan men weer genieten 
van zang, cabaret en dans.

Traditiegetrouw zal de show 
groep van het Ritmo Jazzbalet in 
Voerendaal, Scope, de spits afbijten 
en een mooie dans ten tonele 
brengen.

Ook dit jaar staat er 
een buutteredner op 
het podium, maar we 
zijn eens iets verder 
gaan kijken en zijn 
terecht gekomen bij 
een van de grootste 
“tonpraters” buiten 
Limburg: Rob van 
Elst. De in Gelderland 
wonende Rob is 
een grote meneer 
(letterlijk en figuurlijk) 
in het Brabantse en 
Gelderse land en ook 

in Limburg maakt hij steeds meer 
furore.
Vervolgens kan het Kunderhoes 
zich opmaken voor drievoudig LVK 
winnaar W-Dreej. Liedjes zoals Hef 

de glazer in de loch, Vandaag is de 
Daag en Doot ‘s Gek, zijn begrippen 
in de Limburgse vasteloavend. 
Meezingen is een must.

Na W-Dreej, komen die twee 
mannen van de Janse Bagge Band 
het Kunderhoes op stelten zetten. 
Ton en Henk staan al jaren garant 
voor feestmuziek van de bovenste 
plank. Nummers als Sollicitere 

en Proemevlaai zullen 
luidkeels meegezongen/
geschreeuwd worden.

Alsof het niet genoeg is 
zullen daarna de clowns 
van Domm en Dööl het 
podium beklimmen. 
Deze mannen hebben 
altijd de meest geweldige 
kostuums aan en weten 
met hun aanstekelijke 
muziek (en niet te 
vergeten de geweldige 
“dansjes”) de zaal in 
feeststemming te krijgen. 

Tenslotte zal de zaate 
hermenie de Roepoepers 
nog flink “gaas geve” met 
hun opzwepende muziek.

Daarna is het tijd om 
definitief afscheid te 
nemen van Kevin als prins 
van de Kaatboere. Na zijn 
afscheidswoord zal hij 
opgenomen worden bij 
de Oad Prinse en zal het 
podiumdoek gesloten 

worden zodat men alles in 

Domm en Dööl

Rob van Elst

Scope

Ton en Henk

W-Dreej
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In 2014 is het alweer de 20e seniorenavond en omdat 
vorig jaar deze avond heeft plaatsgevonden in de 
Borenburg zal hij deze keer plaatsvinden in het 
Kunderhoes in Kunrade.
Deze zitting wordt gehouden op donderdag 
20 februari 2014 en de avond start om 19.00 
uur met gratis koffie met een echte Limburgse 
carnavalstraktatie. Een half uurtje later zal met het 
programma gestart worden. 

Het programma, dit jaar samengesteld door de 
Kaatboere, is uiteraard weer aangepast aan de wensen 
van de senioren. Dat betekent dat er maar liefst 3 
buutteredners acte de presence zullen geven en niet 
de minsten! Twee toppers uit Brabant namelijk Andy 
Marcelissen en Berry Knapen en de Limburgse topper 
Hub Schwanen. 
Weliswaar geen buutteredners maar gelachen kan er 
zeker ook worden met de Waerknoppele. Zij zullen er 
zeker ook voor zorgen dat er gezongen gaat worden. 
En gezongen (en ook gelachen) wordt er uiteraard 

ook met Jack Vinders. Als afsluiter is het Heerlense 
zang duo Paul en Leo gestrikt, zeer gewaardeerd in de 
Limburgse carnavalswereld.
 
De seniorenavond is een besloten avond, 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 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 en slagerij van der Poel.
Kaartverkoop dagelijks vanaf dinsdag 11 februari 
tot en met zaterdag 15 februari 2014. Er is dus geen 
kaartverkoop aan de zaal. De presentatie is in 
handen van Freek Timmermans, president van CV De 
Kaatboere.

Zoals ieder jaar zal er ook dit carnavalsseizoen een avond zijn die speciaal georganiseerd is voor de senioren. 
De organisatie is in handen van Het comité Senioren Carnaval. 

Donderdag 20 februari: Seniorencarnaval
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Zondag 26 januari: Prinsenreceptie
Traditiegetrouw zullen de Kaatboere hun nieuwe prins een receptie aanbieden. En net zoals elk jaar zal 
dit ruim een week na zijn uitverkiezing zijn. Dit jaar is dat op zondag 26 januari 2014. Niet alleen de prins 
zal de felicitaties in ontvangst nemen maar ook zijn wijze raad van elf en enkele jubilarissen.

Voor de prins is zijn receptie een van de vele 
hoogtepunten die hij vanaf zijn uitverkiezing tot 
en met zijn aftreden zal meemaken. Deze dag zal 
hij talloze felicitaties in ontvangst mogen nemen 
van familie, vrienden, bekenden, verenigingen 
uit Voerendaal en carnavalsverenigingen waar de 
Kaatboere een goed band mee hebben. Natuurlijk 
is ook de burgerij van harte welkom om de prins te 
feliciteren en om glas te heffen (het eerste op kosten 
van de Kaatboere) op een mooi seizoen.  

Deze dag zal er uiteraard ook voor een stukje muziek 
gezorgd worden door onze diskjockey Danny. Voor een 
drankje en hapje kunt u natuurlijk ook terecht in het 
Kunderhoes op deze dag. 

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

Bij deze nodigen we u dan ook van harte uit om deze 
dag bij te wonen.

WaerknöppeleClara ZoerbierPaul & Leo Andy Marcelissen
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Carnavalsvrijdag 28 februari
De vrijdag voor de carnaval is traditiegetrouw de dag van de kinderen van de basisschool en van de 
sleuteloverdracht. Op brede school Cortemich zal de gehele dag in het teken van carnaval staan. Ook 
hier zal de prins van de Kaatboere met zijn Raad van Elf aanwezig zijn. (Overigens net als zijn collega 
van CV De Naate.,)

Nadat de school is gesloten zal er in het Kunderhoes 
een gezellige kindermiddag worden georganiseerd, 
waar natuurlijk ook de ouders en andere feestvierders 
van harte welkom zijn.

Vanaf 19.30u volgt, voor het eerst in het nieuwe 
gemeentehuis, de sleuteloverdracht. Het college van 
Burgemeester en Wethoudes zal dan de bestuurlijke 
macht symbolisch overdragen aan de gemeenteprins 
die dit jaar uit de rijen van CV De Kaatboere komt. 
Dit alles in het bijzijn van de prinsen, prinsessen, 
jeugdprinsenparen en bijbehorende Raden van Elf 
van alle carnavalsverenigingen uit de gemeente 

Voerendaal. Hierbij is ook de Voerendaalse burgerij 
van harte welkom, waarbij wel zij opgemerkt, dat 
het aantal plaatsen voor de burgers beperkt is. 
(Nadere informatie hierover volgt nog.)
Rond het officiële moment van overdracht van 
de sleutel zorgen de Kaatboere voor een kort 
artiestenprogramma. Hierbij treden troubadour 
Jos Meessen, Kyle Schielen (onlangs winnaar van 
de “Sjeng”) en Alm Power op.

Na het ceremoniële deel van de avond in het 
gemeentehuis wordt de bijeenkomst voortgezet in 
tref-centrum Kunderhoes, waar dj Danny voor de 
muzikale achtergrond zorgt.

Oad Prinse-oavend 2014

carnaval te mogen meemaken.
De Oad-Prinse sparen kosten noch moeite om deze avond tot een 
geweldig feest te maken. Uiteraard door de inmiddels fameuze 
Oad-Prinse-act, waar zij zich altijd van hun beste kant laten zien. 
En afgaande op de reacties uit het publiek is dat een behoorlijk 
goede kant. Of men heeft er een lage verwachting van... enfin 
gezellig is het in ieder geval!

Daarnaast doen de Oad-Prinse ook ieder jaar hun best om een 
geschikte artiest te vinden waar iedereen op mee kan zingen. 
Artiesten zoals Fabrizio, Demi-Sec en de jongens van de Schintaler 
betraden het Oad-Prinse podium op het moment dat ze op 
doorbreken stonden. Ook dit jaar is het hen weer gelukt om een 
groep te contracteren die heel behoorlijk aan de weg aan het 
timmeren is. De jongens van Jean & the Piepkes zullen helemaal 
vanuit Ransdaal naar Kunrade komen om de zaal op stelten te 
zetten. Uiteraard zal onze nieuwe huis dj Danny ook aanwezig 
zijn en er voor zorgen dat de voetjes van de vloer gaan!

Dus waar ga je heen met de carnaval? Naar het Kunderhoes! En zeker op zaterdagavond. Uiteraard is er geen 
entree en de zaal is geopend vanaf 20.11 uur. 

Traditiegetrouw zal de avond voordat de carnaval echt losbarst, d’r Oad Prinse-oavend van de Kaatboere 
plaatsvinden in het Kunderhuis. Organisatie is, hoe kan het ook anders, in handen van de Oad-Prinse.

Zoals altijd zijn we dit jaar benieuwd wie er naar het Kunderhoes komt om deze avond mee te maken. Vorig jaar 
stonden zomaar opeens de oud voetbal internationals van Nederland in het Kunderhoes om de echte Limburgse 

Jean & the Piepkes
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 Geer wil ich uch mitnumme noa 1995, wie ich es 
9 jeurig menke mit ee lank gezich op zo’n barkruk 
zoot. Kiekend wie pap en mam en al die anger luij in 
’t Kunderhoes  sjpass woare ’t maken. Ich verdreef 
miene tied mit get leag flesjkes te verzamele, soms 
hoaf leage oetsjudde  um mer die 10 cent op de kinne 
hoale bie ’t kingerbuffet. Wea toen hei gezag dat ich 
18 joar later Prins Carnaval zou weare heij ich vuur gek 
verkloard. Wie ich ut joar doanoa alle prinsenposters 
op sjoel van ee sjnurke hei vuurzeen en ich bie d’r Luc 
I heim nuij posters moos goan hoale, begoes oach bie 
mich ’t carnavalistische geveul te komme. Ich zoog 
wat het allemoal losmakte in ’t durp en dat joar wat 
ich ooit in de kaatbuurkes road hub gezeate heat mien 
geveul vuurgood verenderd. 

Joare later leep ich ’s nachts door weer en wind 
langs allemoal die sjoen verseerde prinsenhoezer 
en bekroop begon d’r dreum zo’n bietje. Tijdens het 
lope van d’r optocht (dat ich toch al vanaf mien 10e 
deeg) begoes d’r carnaval pas echt te leave. Ooit zal 
en moos ich gebeld weare um oach Prins te weare. 
Noa al die joare carnaval gevierd te hubbe, michzelf 
es carnavalist neer hub gezat en inmiddels d’r Lei 
al een paar keer subtiel benaderd te hubbe woerd 
miene dreum op 5 Juni 2012 werkelijkheid. In mien 
tulpenjurkje gehuld, hoave liter beer in de heng 
zoot ich in Kharkiv (EK 2012) wie ich inne mail van Lei 
Cremer zoog. Mit de vroag of ich d’r 59e Prins Carnaval 
van de Kaatboere zou wille weare. Oet gekkigheid 
hub ich toen 5 Denen van inne hoave liter vuurzeen 
en bin ich langzaam ens mit ’t thuisfront goan bellen. 
Pap woar meteen emotioneel en mam leek ’t nog neet 
te bevatten, mer noa te dinke hoofde ich gein 
seconde. 

Toen koam ’t ganse circus op 
gang. Kieke vuur kleijer, kieke vuur 
een “mutsj”…  Ich begoes dan 
oach helemoal op 0. Midden in 
augustus koam ich doa aan in een 
korte flowerpower brook en de 
teenslippers al kiekend vuur een 
kostuum. Een groeter contrast woar 
dan oach absoluut nit meugelijk. 
Noa hiel good advies te hubbe gehad 
en begoes d’r zich langzaam inne 
“Prins in spé”  te vormen. Al woar die 
“mutsj” een groetere kriem. Nooit 
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Teruukblik durch prins Kevin I
Wie inne dreum werkelijkheid ging weare….

geweate dat ich zoe inne zevereer woar! Nieks woar 
good, te simpel, te eenvoudig en d’r tied tikte mer 
door. Totdat ich eens pen en papier pakte en binnen 
10 minuten sjting d’r steek op papier. Oavenden 
lank hub ich noagedacht euver wie ich de luij op t 
verkeerde bein koes zetten mit verdenkingen euver 
het meugelijke prinssjap. Een facebook berichtje op 10 
november en een leugentje euver een Visumaanvroag 
noa Rusland woar voldoende. De foto’s woare 
inmiddels gemak noa zeker 5 rundjes um d’r Leon 
Smeets te zeen gevaare. Luij oet de buurt woare net 
op dat tiedsjtip toevallig doa aan d’r wandel. 

Op d’r 12e januari woar ’t echter zoewiet. Noa een 
fantastisch programa te hubbe gezeen, moos ich 
mich melden um 10 oer bie t kleine zaaltje. Wat nog 
nit zo mekkelijk woar. Mien toenmalige vrundin woar 

aan mien zie en die moos natuurlijk 
eave opgevangen weare. Achter in 
de biljartzaal woerd ich opgevangen 
durch een hiele enthousiaste crew 
van Kaatboere. Oad Prinsen woarte 
in veul te sjtrakke prinsenpakken 
geheveld. Enkelen hubbe ze volges 
mich nog leukskes in de hoet motte 
prikke om toch nog loef te kriege. 
Bie mich ging t oach nit van een leien 
dakje.. Alles woar ich kwiet.. gelukkig 
houw ut Kitty de rouw, angesj woar 
de proclamatieact zeker 20minuten 
oetgeloape. 
En dan begint die act, dat kwarteerke 
duurde een eeuwigheid. Wie 
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uiteindelijk dat Euforia koam begoes mien hart heller 
te kloppe en wie ich d’r duj in derug kreeg sjteese doa. 
Heerlijk… een onbeschrijflijk moment… 
Doanoa begint eigenlijk het ganse circus. 
Verantwoordelijkheden, drukke weekenden, sociale 
praatjes en af en toe inne verplichte cola. Vanaf 
dat moment heat miene tied eigenlijk allein mer 
hoogtepunten gekind. Speciaal moment woar ’t 
optreije mit Ron tijdens zien proclamaasie. Joare hei 
ich “dr prins in de sjtroat al gerepeteerd” en noe moos 
t der oet. Volgens mich woar een een Golden Ticket 
weard mit Hollands got Talent! Wat hubbe v’r doa 
geknald! Mit inne enorme zjwaore kop dr daag doanoa 
het volgende hoogtepunt gehad, de receptie. Het goof 
mich een super good geveul om zoveul luij, (ondanks t 
slechte wear) te hubbe gezeen. Wie ich oach nog noa 
een glaas Wodka achter de kiezen d’r balailaika moos 
goan danse gong t hek gans van de dam! 

De weake die volgden woare zjwoar. Vuur mich, vuur 
mam en pap mer zeker oach vuur d’r president. Buusj 
kwiet, sleutels kwiet, ’t pak nog neet aan. Ummer 
woar waal get mit mich aan de hand. 
Dan sjting ’t hoes weer op d’r kop, 2 road van 11 leden 
op hete koale, mam en pap die zich verantwoordelijk 
voelte. Uiteindelijk went ich vertrokke woar hubbe ze 
volgens mich waal 5 onze vadertjes gebeand. Totdat ze 
speciaal vuur mich d’r oppiktied gingen aanpassen! 

Wat oach noemenswaardig is, woar het veule gebikkel 
van enkele roadsleden. Marcel dea d’r Frietekeal in 
Genhout heat verlost van een does Frikandelle en 20 
unnen. Dan nog een Pizzaparty noa een ontzettend 
late gezellige receptie in Ranzel en een XXL Frikandel 
in de binnentesj tijdens de Seniorenzitting. 

Het meest kolderieke moment woar op d’r zondig 
van de jeugdprinsenproclamaasie. Noadat iesj een 
geweldig jeugdprinsenpaar woar oetgeroope, woete 
v’r oetgeneudigd vuur inne gezellige oavend bie d’r 
Vince heim. Nieks aan de hand, hoop sjpass en eave 
sjpiele mit hunne oet de kluiten gewassen hond. 
Noadat ich trots mit d’r knoak es scepter durch 
de kamer paradeerde, woar dea knoak mich later 
ongunstig gezind. D’r hond leet d’r scepter los en plots 
hei ich inne tand minder. Loate vr ’t omsjrieve es een 
klein ongelukje. Nog ummer dank aan d’r tandarts dat 
hea mich neet mit een sjaasmoel leet loope! 

Uiteindelijk woar dan d’r optocht aan de buurt… 
Daag vuuraaf kreeg ich een telefoontje dat er nog get 
oliebollen euverwoare. 1600 sjtuks… en die nog één 
vuur één inpakken op d’r zoaterdig vuur de optocht! 
Nog ummer dank aan de luij die mich doamit geholpen 
hubbe! D’r optocht kin ich umsjrieve es manjefiek! 
Zoeveul luij, zo’n sjpas!
Wie ich uiteindelijk op diensdig nog die buut hei 
vuurgedraage, voelt ich dat de daag mit nit in de kouw 
kleier hubbe gezeate. Bie het letste “een moal Prins te 
zeen” en ’t oetmake van de keats, ging bie mich oach 
’t lempke oet! 

Wat woar dit gewoon één groot fiës! Ich zit nog 
ummer compleet in de roes van alles wat mich dees 
daag is euverkoame. Het woar geweldig. Speciaal 
woerd van dank wil ich dan oach richten aan de 
Kaatboere en het ganse domein Kunder. Geer hub 
miene allergrootste droom loate oetkomme en doa 
bin ich uch eeuwig dankbaar vuur! 

Hiël veul groetjes, 
Prins Kevin I
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Prinseproklamaasie 2013
Ich Kevin d’r ieësjte bie de graasie van uch, mien leef Kaatboerinnekes en Kaatboere, zal ‘t ganse joar 2013 mit 
‘t allergroeëtste plezeer regeere uuver ‘t Groeët Domein van de Kaatboere, ee domein, dat zich oetsjtrekt van 
Gelingeloof tot aan d’r Marehook en van Winthaage tot aan ‘t nuuj gemeentehoes!

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

Punt  1.  Ooch in oos 59e joar maake vieër oos motto woar:
   Weëste ooch bis of wieste ooch hits:
   Maak sjpass en plezeer ........... op de Kundesje meneer!

Punt  2.  ’t Teema “Truuk in d’r tieëd” druk och op ’t nuuj gemeentehoes inne stjempel,
   mit al die hoeëg kolomme liekt dat wal op inne vreugere Romeinse tempel!

Punt  3.  Tonieëlvereeniging De Jong Boere geet noe ech get beleëve,
   want de Kaatboere hubbe mich ’n prinselikke rol durve te geëve!

Punt  4.  De Vlaamingo’s hubbe ’t al biej prins Jordi I kinne probeere,
   dit joar motte ze vuur mích inne Kundersjlaager komponeere!

Punt  5.  Noadat ieësj Maxima oet Argentinië noa Nederland is gekoame,
   weëd noe mien leefste Julia oet Rusland in ’n prinselikke familie opgenoame!
  
Punt  6.  Es voetballer sjpieël ich tot noe toe in Hulsberg-veer,
   es prins weëd ’t vuur mich noe tieëd, dat ich ’t in ’t ieësjte probeer!

Punt  7.  Sjutteriej Sint Sebastianus hat 57 joar geduldig aafgewach,
   en dat hat hun noe d’r twieëde Kaatboere-prins in twieë joar opgebrach!

Punt  8.  Wie kint inne Kaatboer noe ee kaffee in ’t rieëk van de Naate goa beginne,
   terwiel d’r in d’r Kundesje horeeka nog genoog vilt te inne ?!

Punt  9.  Buurtvereeniging Kundesj Heem hat al dikker ’n sjtroat motte verseere,
   noe kin men dit vuur de ieësjte kieër in de Lippestroat goan probeere!

Punt 10.  D’r Oad Prinse-oavend sjteet dit joar wer garant vuur veuël kabaal en geraas,
   Kaatboere kompt doarum kieke noa ’t optreede van de band “4 Geëve Gaas”!

Punt 11.  De Hoeskamerzitting geet op carnavlsdiensdig noa 3 x 11 joar jubileere,
   ooch es prins zal ich mich dan wer es buutteredner presenteere!

 

Nieks sjunder wie Kunder, alaaf!
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Teruukblik jeugdprinsenpaar Vince I en Mette I
Toen mijn neven Rolf I en Stan I prins 
waren geworden had ikzelf ook de grote 
wens om dat eens te mogen zijn. Dus maar 
meteen een “officiele” sollicitatiebrief 
gestuurd naar Leo. Maar eigenlijk nooit 
verwacht om toch in Kunrade prins 
te worden. Dit was na 6 jaar met de 
“Sjansmarietjes” te hebben opgetreden 
mijn “mooiste” keer op de bühne in 
het Kunderhoes. Wat een spannend 
moment, om af te tellen wanneer Mette 
en ik uit die kast mochten springen! Dat 
was echt kicken! Ik had flink geoefend 
om de proclamatiepunten in goed 
verstaanbaar dialect op te noemen. 
Ik vond het heel leuk dat een oom van 
mama voor Mette en mij een eigen carnavalsschlager 
had gemaakt. Nu was ik samen met mijn vriend 
Matthijs prins. Hij in Voerendaal bij de Naate en ik in 
Kunrade bij de Kaatbuurkes. Ook vond ik het sjiek dat 
ons huis zo mooi versierd was. Ik kreeg vaak te horen; 
“wat ben je sjiek”. Ik mocht zelf mijn pak uitkiezen 
en vond het heel leuk om mijn eerste kostuum te 
hebben. Ook om te zien dat onze poster overal 
ophing vond ik leuk.
Wij hadden ons warm ingepakt voor de optocht, maar 
we hebben zoveel oliebollen, strikken en poefelen 
van Lei en Janine Deckers gekregen, die ik allemaal 
zelf heb ingepakt bij hun in de bakkerij, daar kregen 
we het al warm van. Ook de hoeskamerzitting was 
leuk, om papa en mama ook eens te zien optreden 
hahaha!
Nog een paar zittingen te gaan, dus nog heel even 
genieten. Ik bedank mijn prinses Mette en iedereen 
van het comitée Kaatbuurkes en familie voor deze 
onvergetelijke carnaval.

Niks sjunder wie Kunder,
Prins Vince I  alaaf

Ik wilde altijd al prinses worden. Het 
carnavalsbloed zit namelijk in mijn 
aderen. Dit heb ik niet alleen van mijn 
ouders, maar ook van mijn oom Servé, 
die jubileumprins was. In hun 47e 
carnavalsseizoen mocht ik prinses van 
de Kaatbüürkes worden. Iedereen dacht 
al dat ik het zou worden.

Ik was heel nerveus op de dag, dat ik 
zou worden uitgeroepen. Ons eigen 
lied, hoe leuk is dat! Het huis van 
Vince en mijn huis waren versierd met 
een grote poster van ons, met veel 
ballonnen en mooie lampjes. Maandag 
mochten we later op school komen. We 

werden als het nieuwe prinsenpaar voorgesteld. 
’s Avonds hebben we samen met de Raad van Elf 
frietjes gegeten bij mij thuis. We konden het niet 
te laat maken, want op dinsdag begonnen we aan 
de CITO-toets. Op school vierden we op vrijdag 
het kindercarnaval; we hadden het heel gezellig; 
alle klassen kwamen in optocht langs en ze zagen 
er leuk verkleed uit. Daarna vierden we feest in 
het Kunderhoes; dit was top. We kregen overigens 
veel medailles; na een tijdje begon dat echt heel 
zwaar te worden. Op de carnavalswagen was 
het daarboven wel heel koud. Ik had per ongeluk 
een lolly op iemand z’n hoofd gegooid. Tijdens de 
Hoeskamerzitting waren er veel goede optredens. 
Samen met prins Kevin I hebben we om middernacht 
de kaarsjes uitgeblazen. Toen het carnavalsseizoen 
was afgelopen, noemden de kleuters me toch noch 
prinses Mette, dat vond ik wel grappig. Ik kan niet 
kiezen wat ik het leukste vond. Alles was geweldig! 
Ik wil Gerda, Kitty en Lei heel erg bedanken dat ik 
prinses mocht worden.

Nieks sjunder wie Kunder!
Prinses Mette I

Kaatboere / Naate - optochtnieuws 2014
Beste carnavalisten, op zondag 2 maart a.s. is het 
weer zover; de traditionele carnavalsoptocht 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 
optochtwebsite www.voelender-kunder.nl.

Aanmelding kan gebeuren tot en met uiterlijk 
woensdag 26 februari a.s. door het ingevulde 
inschrijfformulier in te leveren bij één van de volgende 
adressen:

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

De nummerbordjes voor uw plaats worden 
uitgegeven op carnavalszondag tussen 11.00u en 
12.00u in café  “Kunderkruis”  aan de Heerlerweg in 
Kunrade.

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).
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34e Hoeskamerzitting - 4 miërt 2014
Mit de Hoeskamerzitting op d’r diensdigmiddig weëd in Kunder ’t 
carnavalssezoen aafgesjloate. Iekerinne deë get op wilt veure, is van harte 
oetgenuudigd om zien of heur kunste te 
vertoone. 

Vieër, ’t “Petit Comité”, zurge vuur 
de ambiance en d’r techniek mèr de 
Kundesche luuj zurge vuur ’t programma. 
Loate vieër doarum d’r ooch dit joar wèr 
‘n geweldige aafsjleeting van maake en 
doot mit!

Hub, Marcel en Pierre.

Inschrievingsformeleer vuur de 34e Hoeskamerzitting op 4 miërt 2014  
(‘t Kunderhoes is vanaaf 17.11 oer oape)

Eige naam     ………………………………………………………………………………………..

Wieveuël persoone dont mit?  ………………………………………………………………………………………..

Wat sjtelt dien/uch optreede vuur? ………………………………………………………………………………………..
(zang, dans, act, buut enz.)

Wie lang doeërt d’r act ongeveer? ……………………minute!

Wie hit d ŕ act?    ………………………………………………………………………………………..

Inlievere bie d ŕ Hub Eggen (Milleveld 66) of d ŕ Pierre Erven (Bongerd 25)
Bie teveul dezelfde acts weet geloat wee op de buun kint.



Oos jubilaarisse per 11-11-13, Proficiat!

2 x 11 jaar
Rob Nilwik  

38e prins - Rob I - 1992

Manja Nilwik - Huckelhoven

3 x 11 jaar
Mathieu Eggen

Giel  Hoenen  
27e prins - Giel I - 1981;  
voormalig lid Raad van Elf; 
voormalig bestuurslid

Jos Keulen  
Lid Raad van Elf

Jo Meessen  
Vice-voorzitter;  
voormalig lid Raad van Elf 

Leon Smeets

4 x 11 jaar
Hub Pieters  

17e prins - Hub III - 1970; 
lid Raad van Elf
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Voor de leden van CV Nog Inne is carnaval vieren 
in Kunrade niet meer weg te denken. Net zoals het 
lopen van de optocht in Voerendaal/Kunrade. Dat is 
iets waar we een groot deel van het jaar mee bezig 
zijn! De meesten van ons zijn al jarenlang te vinden 
bij alle evenementen, die worden georganiseerd 
door de Kaatboere. Veel Kaatboere en Kaatboerinne 
vragen zich vaker af wie nu van CV Nog Inne is en wie 

van de Volleybalclub. Veel volleyballers zijn lid van 
CV Nog Inne en veel leden van CV Nog Inne zijn lid 
van de volleybalclub. Hoe zit dit nu? De volleybalclub 
heeft 11 jaar lang meegelopen in de optocht met als 
hoogtepunt in 2011 een deelnemersaantal van rond 
de 80 personen. Een hele ervaring! Zoals vaak gezegd 
wordt moet je op je hoogtepunt stoppen. Dat is met 
carnaval vieren natuurlijk geen optie! We zijn met een 
aantal leden gaan samen zitten en waren het snel met 
elkaar eens. We wilden weer terug naar de basis.
Met vrienden, jong en iets ouder, toeleven naar die 
drie dolle dagen en deze dagen vieren met elkaar 
en de gemeenschap.  Zo werd na carnaval 2011 onze 
nieuwe carnavals groep, CV Nog Inne, geboren! 

Ieder lid is onderdeel 
geworden van een 
commissie en taken 
werden verdeeld. Zo 
hebben we onder andere 
commissies voor de 
wagenbouw, maken van 
de kleding, attributen 
en schmink en voor de 
catering van voor, tijdens 
en na de optochten. Ook 
hebben we een commissie 
die zich bezig houdt met 

extra inkomsten. Net zoals de volleybalclub, die o.a. 
de pilsjes tappen op de prinsenproclamatie en de 
prinsenreceptie van de Kaatboere, werkt ook CV 
Nog Inne op verschillende evenementen. Dit allemaal 

om de clubkas te spekken. Al met al werden de 
voorbereidingen gestart voor het 1ste seizoen. Daarin 
werden de Nog Inners omgetoverd tot Romeinen met 
strijdwagens, een heuse Caesar en een mooie wagen 
waar Asterix en Obelix een grote rol speelden. Het 
eerste carnavals jaar voor Nog Inne was een succes!
Afgelopen jaar zijn we door de carnaval gewandeld als 
Mad Hatter en the Queen of hearts uit de film Alice 

in Wonderland. Ook hier werden schitterende 
pakken voor gemaakt en een mooie wagen 
gebouwd waarbij het bekende konijn met 
de klok werd afgebeeld. Voor ons dan ook 
wederom een schitterend jaar!

Op dit moment bestaat onze vereniging uit 48 
leden en zijn de voorbereidingen voor carnaval 
2014 al lange tijd in volle gang! Ook komend 
jaar zullen we ons best doen om iets moois 
neer te zetten en om actief deel te nemen in de 
Kunraadse carnaval.  

Ondanks dat verschillende Nog Inne-leden lid 
zijn van de raad van 11 van de Kaatboere en we 
zelfs 2 oad prinse (Jordi I (Bijsmans) en Naud I 
(Meessen) en een jeugdprinses (Esther I (Pluijm)) 

in ons midden hebben, kunnen we nog niet zeggen 
dat we een echte Nog Inne-hoogheid hebben kunnen 
verwelkomen. Hoop doet echter leven! Wie weet staat 
er op zaterdag 18 januari 2014 wel een echte Nog Inne 
-prins op het podium in het Kunderhoes! Hoe dan 
ook, verheugen wij ons weer enorm op de komende 
carnaval!

Tot ziens in het Kunderhoes en in ons dorp!

Met vriendelijke groet,

CV Nog Inne
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CV Nog Inne!



Kijk ook een op: 
www.kaatboere.nl

Activiteitenkalender  seizoen 2013 - 2014

Halfvasten

zo. 30 maart



Aswoensdag

wo. 5 maart

Hoeskamerzitting

di. 4 maart

(Kunderhoes, aanvang: 17..11 u - 00.00 u)

Kindercarnaval

ma. 3 maart

Carnavalszondag

zo. 2 maartza. 1 maart

(In Kunderhoes, vanaf  17.11 u - 22.00 u)
(met optocht en aansluitend
Kunderhoesfeest tot 23.00 u)

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

Sleuteloverdracht op gemeentehuis aan 
CV De Kaatboere.

vr.  28 februari

zo. 23 februari

ma. 24 februari

Seniorencarnaval

do. 20 februari

(Carnavalistische invulling.:  
cv De Kaatboere; v.a. 18.30u-23.30 u)

Kindercarnaval Cortemich 
& Kunderhoes (‘14.33 - 19.33 u)

(Na afloop gemeentehuisgedeelte 
naar Kunderhoes; 21.30 - 02.00 u)(vanaf ca. 13.00  u)

Proclamatie 
48e Kaatbuurkes-
prins & prinses

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

vrij. 24 januari

zo. 26 januari

Proklamatie 
60e Kaatboere-prins

za. 18 januari

Donateuractie

za. 11 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
60e Kaatboere-prins

Receptie
60e Kaatboere-prins
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