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61e Prinsenproclamatie Teruukblik Prins Knud I Oad Prinse oavend

Jaargang 18

Het afgelopen seizoen was er een om niet snel te vergeten. De Kaatboere-familie werd in diepe rouw gedom-
peld door het overlijden van enkele zeer gewaardeerde leden en oud-leden. Vanuit de droefenis wist men 
echter de kracht te putten om, geheel in de zin van de overledenen, vooruit te kijken en verder te gaan. Zo 
werd het seizoen ook voor de 60e Kunderse prins, Knud I (Meessen), ondanks alles, uiteindelijk een feestelijk 
gebeuren. Hij heeft op meer dan voortreffelijke manier de carnavalskar 2014 getrokken.
Ongeacht de vele speculaties over de herkomst van de prins, ingegeven door het thema van de wereldreis, 
bleek hij gewoon uit de Kundergats te komen ! Hij is nu bezig aan de laatste fase van zijn regeerperiode, die bin-
nenkort eindigt.

In de tussentijd hebben de Kaatboere hun 61e seizoen 
opgestart en gaan zij binnen het thema ‘Kunderpop – 
De Kaatboere drieëne durch!’ de komst van de nieuwe 
prins voorbereiden. 

Is het thema een verwijzing naar een prins uit de 
wereld van de popmuziek? Wie zal het zeggen? Veelal 
blijkt bij de uiteindelijke proclamatie niets te zijn, wat 
het vooraf toch zo duidelijk leek te zijn!
In trefcentrum Kunderhoes zullen de aanwezigen, 
voorafgaand aan de proclamatie, kunnen genieten van 
een zinderend artiestenprogramma, dat zijn weerga 
niet kent. 
Met als kers op de taart de proclamatie van de opvol-
ger van prins Knud I, die als een donderslag bij heldere 
hemel zal verschijnen en heel Kunder op zijn
kop zal zetten! Dit is overigens alleen mogelijk door de 
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. Want… carnavalswagens, materialen 
voor decors en zaalinrichtingen, geluid- en lichtinstal-
laties en Kunderhoeszalen etc. zijn echt niet gratis 
beschikbaar ! 

Wie dit alles niet wil missen, moet zich op zaterdag 
17 januari a.s. naar het Kunderhoes reppen. Dj Danny 
zal in het trefcentrum 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 drieëne durch!

Colofon  Redactie-adres: Kundergats 18 - 6367 BK - Voerendaal 
Redactie: Leo Cremer, Michèl Eggen, Pascal Debije, Rolf Keulen, Resy Vanderbroeck

Layout: Bart Dohmen. Met dank aan: Knud I, Jeroen I en KIM I !

Van de Voorzitter

Confetti
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Evenals in voorgaande jaren heeft cv De Kaatboere zich ook in dit carnavalsseizoen mogen verheugen in de 
financiële steun van de Kunderse burgerij en ondernemers. Hierbij worden dan ook alle particulieren en de 
onderstaande zakelijke 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 ma-
nier.

Aannemersbedrijf Eussen Bouw B.V.
A1 Touch Solution BV
Adams Auto- en Motorrijschool
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 
Café FF Keule
Café Kunderkruis
Café-zaal ‘t Brandhuuske
Catering & Barbecue-service Pamos
Centrale Verwarming Bert Gulpen
Chinees-Indisch restaurant Pom Lai
Daniëls Installatiebedrijf B.V.
De Borenburg Eerlijk & Lekker
De Natuurwinkel
DJ Danny 2D
Drukkerij Schrijen–Lippertz
Electro Dabo Voerendaal
Electro Ton Boesten 
Eurlings Interieurs
Eurlings Mr. P.A.H. (oud-notaris)
Eussen Aanhangwagens
F.F.M. de Smet Super Cleaner
Flexpoint Limburgs Mooiste - 
 Fietsevenement 29 & 30 mei 2015
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 Paul Loop
Kicken Technisch Onderhoud
Kicken Transport
Kunrader Steengroeve
Leon Meessen Optometrie
Lindetours
Loop - Scheren Management B.V.
Maurice Kerckhoffs
Media Kwartier
Medisch Centrum Dammerich
Mocon Showtechniek
MTM Voerendaal
Next Cuisine
Notariskantoor Kunderlinde
OJD Ongediertepreventie en bestrijding
Pedicure feet-care Lilian
Pedicuresalon Annemie
PEPS - Pierre Erven Party Service
Pompen Service Limburg
Schildersbedrijf Van Wersch
Shano Kappers
Shell - tankstation en autowasserette Arno Boosten
Slagerij - Catering van der Poel
Slijptechniek Limburg B.V.
Tabakspeciaalzaak Bijsmans
Taxi- en busvervoer Henk Cordewener
Trefcentrum Kunderhoes
Uitzendburo In Person
Wegenbouw Kurvers B.V.
Yvette’s Hairsolutions

Kunder... hartstikke bedankt!

1 x 11 jaar
Raoul Eussen 
50e prins - Raoul I - 2004

2 x 11 jaar
Rim Peters
39e prins - Rim I - 1993

Michèl Eggen
43e prins - Michèl I - 1997;
Lid Raad van Elf

3 x 11 jaar
Hub Eggen

Wiel Eussen

Miep Eussen-Heijnen

Oos jubilaarisse per 11-11-14, Proficiat!
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Op zaterdag 17 januari a.s. start het 
carnavalsseizoen 2014-2015 voor 
de Kaatboere gevoelsmatig in feite 
pas echt; en wel met de prinsen-
proclamatie.

Alvorens de huidige prins Knud I 
(Meessen) opgenomen zal wor-
den bij de Oad Prinse zal hem een 
mooie zitting aangeboden worden 
om hem te danken voor de manier 
waarop hij Kunrade is voorgegaan 
in het afgelopen carnavalsseizoen.

Na het betreden van Knud en zijn 
Raad van Elf van het podium zal de 
zitting traditiegetrouw geopend 
worden met een dans van de show-
groep Scope.

Aansluitend zal Wil Salden in de 
buut stappen. Deze buutteredner 
zal u vast en zeker aan het lachen 
brengen met zijn grappen en grol-
len.

Vervolgens zal het duo Spik en 
Span uit Susteren het hoofdpodium 
betreden en met hun aansteke-
lijke muziek de zaal laten meege-
nieten. Tot afgelopen jaar waren 
deze heren al maar liefst 4 keer te 
bewonderen bij de LVK finale. Het 
is een slechts een kwestie van tijd 
voordat ze zich kampioen mogen 
noemen.

Na Spik en Span kunt u gewoon 
mee blijven zingen met La Bamba. 
Heeft Spik en Span het LVK nog 
niet gewonnen, La Bamba deed dat 
wel in 2013 met het nummer ‘Leëf, 
Limburg Lëëf!’ Het is trouwens niet 

de eerste keer dat La Bamba in het 
Kunderhoes staat en ook de vorige 
keer was het een feestje! 

Zoals het een goed festival be-
taamt zullen er ook buitenlandse 
artiesten op het hoofdpodium 
verschijnen. Dit jaar zal er Italiaanse 
inbreng zijn; en wel van Fabrizio! 

Met zijn hits staat ook hij garant 
voor een gezellig half uurtje.

Of de laatste artiest ook uit het 
‘buitenland’ komt, daar verschillen 
de meningen over. Feit is dat het 
de gedroomde hoofdact is voor de 
prinsenproclamatie. Ummer d’r 
Neaver is een fantastische mix van 
liedjes en geouwehoer en zal het 
Kunderhoes op zijn vesten laten 
trillen. We zijn benieuwd of ze nog 
een nieuw nummer over Camiel 
gemaakt hebben...

Na het artiestenprogramma zal er 
nog een ‘after-party’ zijn die net 
zo geweldig belooft te worden als 
de rest van de avond. Behalve voor 
Knud misschien die dan ontdaan 
wordt van zijn veren, de scepter en 
de prinsenketting en weer door het 
leven zal gaan als Knud Meessen.

Daarna zal het hoofdpodium 
worden omgetoverd tot … (???) en 
tijdens de laatste hoofdact van die 
avond, de proclamatie-act, zal een 
nieuwe prins worden uitgeroepen!

Zoals u ziet is Kunrade ook dit jaar 
weer één van de hoofdfestivals in 
Limburg. Uiteraard kunt u bij dit 
spektakel zijn. De zaal gaat open 
om 18.33 en de entree bedraagt 15 
Euro.

Zaterdag 17 januari: Proclamatie 61e Kaatboereprins 

Wil Salden

Fabrizio

Ummer d’r Neaver

Spik en Span

La Bamba
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Va Jeugdprezident tot Prins van C.V. de Kaatboere
Teruukblik Prins Knud I

Es klein menneke vong ich prezident zeen veul sjunder es prins weëde. In 2002 begos ich es prezident van 
de Kaatbüürkes en mog ich saame mit d’r jeugdroad en mit mien neëfke Kevin Cordewiner (Kevin I) en Linda 
Daniëls (Linda I) d’r vasteloavend in Kunder beleave. Mer noe 12 joar laater en noa het beleëve van ‘t prinsesjap 
van miene broar in 2009 zint mien gedachte toch verangerd en woal ich geer ooch ‘ns prins weëde van C.V. de 
Kaatboere.

Op donderdig 28 maart sjting ich op het punt om noa 
de repetitie van os band te goan en toen ging dr tele-
foon. Pap reap mich nog sjnel teruk en zei: ‘dat woar 
Leo mit de vroag of se prins wils weare komend joar’. 
Natuurlik koas ich eff een paar sjtond nurgus angesj 
mie aan dinken en op de repetitie hub ich mich mer get 
mier flesje beer es normaal gedronken zoadat ich in 
ieker geval good zou sjloape. Vanaaf 
dea 28e maart ging alles sjnel en hub 
ich mich alles oetgezoch zodat ich 
d’r good op zou sjtoan. Op d’r iesjte 
daag van pinkpop hub ich in miene 
festivaloutfit de narrenkap oetgezoch 
en op d’r twieëde daag van Pinkpop 
koam miene broar mit het nuujs dat 
d’r inne kleine op komst woar en dat 
d’r oetgerekende datum zoaterdig 
18 jannewarie woar. Op dat moment 
dacht ich natuurlik mer ein dink: op 
zoaterdig 18 jannewarie gunt d’r twieë 
prinsen oetgeroape weare. 

Oeteindelijk woar het zoewiet, zoater-
dig 18 jannewarie woar aangebroake 

en om d’r tied om te kriege bin ich mer noa het kun-
derhoes gegangen om d’r act ins te bekieke en om mit 
get luuj te kletsje omdat het nuujs al gekomme woar 
dat Lisa en Naud al in het ziekenhoes zoate en dat 
het toch echt vandaag ging gebeuren. Ich hub mich 
s’oavends thoes nog inne goeie bak lasagne es bodem 
gelach en bin mer ins twiee sjtond in bad goan liggen. 

Ich houw veur de zekerheid mer miene 
telefoon op d’r rand gelach want mien 
pap en mam zoate al in het kunder-
hoes en Naud en Lisa houwe nog neet 
gebeld totdat mich d’r telefoon bienoa 
het bad intrilde en ich op het dink 
zoach sjtoan dat mien zus belde. Ich 
noam op en toen koame de magische 
woorden van mien zus: ‘hea is dr oet’. 
Toen bin ich mer oet bad geklommen 
en hubbe ver aafgesjproake dat ich op 
zondigmurge meteen noa het zieken-
hoes zou goan om te goan kieke noa 
(inmiddels woar d’r naam och bekind) 
Siem. D’r aovend zelf woar fantastisch 
en ich bin d’r ganse aovend get durch 
d’r zaal goan loape tot het moment 
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doa woar dat ich mich mos melden. Ich woar natuurlik 
get later wie gepland achter de bühne mer toen ich 
einmoal achter woar, woar dit fantastisch. Mien zus 
(Dominique) en miene broar (Naud) zoate op mich 
te wachten en ich woar ein bietje verrast dat miene 
broar d’r woar merja in het ziekenhoes woar de klus 
al geklaard en in het kunderhoes mos dit natuurlik 
nog gebeuren. Oeteindelik woar het moment doa en 
moch ich samen mit Nicolle het koffer in hoe ich oet 
zou sjpringen, echter houw ich neet in de gaten dat 
ver best kort op d’r zaal sjtinge. Nicolle houw mich het 
koffer kapot gemak en ich moos dr oet sjpringen. Nou 
en bienoa woar doa och alles meteen aafgeloape want 
ich looch al direct bienoa van de bühne aaf. Mer geluk-
kig koam alles good en kos mien siezoen beginnen.

Ich hub van alle oetsjtepkes genoate 
en wat hubbe ver gelachen, gegeate 
en gedronken. Noadat de oad prinse 
mich het hoes verseerd houwen en ich 
midden in de nacht Pierre Erven hub 
motte wakker bellen omdat het beer op woar, gingen 
vier inne daag later noa de zitting van C.V. de Naate. 
Oei, wat woar dit een feest. Ich wist neat wea prins 
ging weare mer gelukkig woet ’t Glenn I (Kicken) dea 
bie mich in carnavalsgroep op d’r Lolly zoat en dea 
och nog ins samen mit mich op het middenveld van 
het 3e elftal van Voelender sjpielde. Toen d’r aovend 
gedoa woar bin ich mit mien vrundin Petra en Noël mit 
taxi Jaap noa hoes gegangen echter toen gebeurde 
het volgende: d’r Jaap hat mich netjes thoes aafge-

zat mer d’r Noël loag al op de achterbank te sjloape. 
Aangezien d’r Jaap wist hoe Noël woënde hub ich hem 
loate sjloape en hat d’r Jaap hem noa hoes gebracht, 
echter Noël woar in d’r tusjentied verhoest en d’r Jaap 
hat hem op het ouwe adres aafgezat en dat vong ich 
natuurlik prachtig toen ich dat inne daag later te huure 
kreeg. 

Eigenlijk woar elk oetstjepke ein hoogtepunt van mien 
prinsesjap. Ich zal het oad prinse bal och noets vergea-
te. Elk joar ving ich dit ein van de leukste aovenden van 
de vasteloavend in Kunder en och dit joar woar het wir 
pries. Wat een top band houwe vier op de planken op 
dea aovend: Jean and the Piepkes. D’r woedt gecrowd-
surft en flink gesjprongen en oeteindelik loag zelfs 
mien ongerbroak op de bühne. D’r daag noa het oud 
prinse bal gingen ver 

natuurlijk mit d’r optocht mit en wat hubbe 
vier gelachen. Bie de jeugdprins en prinses 
woar het helaas misgegangen en woar ein 

sjtuk van dr wagen aafgebroaken. Dit kreeg ich geluk-
kig pas noa dr optoch te heure want wat ging het los 
op osse wagen. Miene scepter vloag van lings noa 
rechts en ich zelf sjoenkelde lekker mit. Ich zou het 
ganse beukske vol kinne sjrieve mit verhoalen omdat 
ich zoeveul hub mitgemak mer het woar ein geweldig 
joar en ich hub genoate van alle oetsjepkes wat ich 
hub mogen mitmaken! 

Veurdat ich echt aaf goan sjleate wil ich waal nog het 
volgende gezach hubbe:
Vier hubbe allemoal gezeen wie vedreet en gelök 
hiel kort bie elkaar kint sjtoan. In de weake veurdat 
ich prins woedt sjting de welt veur os allemoal op de 
kop. Mer wat vong ich het sjoen om te zeen wie de 
vereniging dr mit om gegange is en wie ver allemoal 
os verdreet samen hubbe kinne verwirken. Op een 
aantal momenten sjtingen mich de troane in de oage 
en hub ich ins mit mien gleaske beer noa boave geki-
eke en hub ich gedach aan de momenten die vier same 
beleafd hubbe. Wat houw ich dich gear d’r bie gehad 
Guido!

Leef Luuj van Kunder, Bedankt veur dit geweldige 
regeringsjoar!
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Teruukblik jeugdprinsenpaar Jeroen I en Kim I
Ich vong dizze vasteloavend 
d’r beste, d’r leukste en d’r 
superste sinds ich carnaval 
vier.
Vanaaf ‘t ieësjte moment dat 
ich te huure kreeg dat ich 
prins zoaw weëde hub ich d’r 
van genoate. Al vanaaf dat 
ich d’r prinsesjteek koch, deë 
uuveriges pas ‘n weëk vuur ’t 
maake van de sjtaassiefoto 
kloar woar bis ’t kriege van d’r 
gemeintesjleutel. Dat woar 
inne geweldige oavend in ’t 
nuuj gemeintehoes: de leuke 
sfeer en alle hoeëgheede van 
Groeët Voelender biejee.

Ooch hoaw ich inne geweldige Road van Elf (aangepas aan 
mien lengte!) en natuurlik ’n hieël aardige prinses in de per-
soon van Kim. Prinses Kim en ich hubbe een bis noe toe leuk 
joar gedeeld.

D’r optocht woar ooch hieël leuk, behalve ’t moment, dat d’r 
reuzekop van de muzikantepop achter os op d’r waage op 
oos vool. Gelukkig zonger gevolge.

Mer ’t joar woar ech suuper en ich wil alle Kaatbuurkes en 
Kaatbuurinnekes doavuur bedanke. En oos joar van mich es 
prins is nog neet vuurbiej; dus kin ich nog effe blieve geneete.

En onthoad: D’r is nieks sjunder wie Kunder! Alaaf !

Groetjes,
Jeugdprins Jeroen I

’s Oavends wie Leo en Gerda koame om te ver-
telle, dat ich de nuuj jeugdprinses van Kunder 
zoaw weëde, woar ich hieël bliej! Kos ich, in mien 
letstje joar op de baasissjoeël toch nog prinses 
weëde! En dat Jeroen prins woeëd, vong ich hie-
lemoal te gek.

’t Sjpannendste moment vong ich de proklamaas-
sie. Dats te in ‘t Kunderhoes rondlups en wits, 
dats te op deë middig zal weëde oetgeroope. 
Ich woar d’r ganse middig zeenuwechtig. Wie ich 
mich mos goan omkleije, rende ich sjnell noa de 
kleedkamer in ’t kelderke en hoapte dat nieëmes 
mich hoaw gezieë.

Op ’t moment, dat Jeroen en ich in ’t reiskoffer 
moste goan sjtoan woeëd ich hieël nerveus. En 
dan mos te d’r oet; wat ee suuper moment! D’r 
volgende daag woeëd oos hoes verseerd mit bal-
lonne, vlagge en ’n groeëte foto van mich. D’r dag 
doanoa woeëte vieër op sjoeël vuurgesjteld. Mien 
juffrouw woar super enthoesiast en vond ’t hie-
lemoal geweldig dat ich prinses woar. ’s Oavends 
koam d’r ganse Road biej mich heem frietjes 
eëte. D’r sjluuteluuverdrach in woar ’n sjpesiaale 
beleëvenis. Saame mit alle groeëte prinse oet de 
gemeente biejeen en ooch nog ’n medalje van d’r 
burgemeester. Ooch d’r optoch woar ’n gewel-
dige ervaaring, die ich neet hoaw wille misse.

Ich wil ‘t kommittee bedanke, dat ich prinses 
mocht weëde en natuurlik ooch jeugd-prins 
Jeroen I en Kaatboere-prins Knud I vuur dizze 
onvergeëtelikke vasteloavend!

Nieks sjunder wie Kunder!
Jeugdprinses Kim I

Zondag 15 februari: 
Carnavalsoptocht Kaatboere / Naate
De gebruikelijke carnavalsoptocht van beide verenigin-
gen vindt plaats op carnavalszondag 15 februari 2015 
vanaf 14.11 uur.
Voor de volgende categorieën zijn er weer diverse prij-
zen ter waarde van 1000 Euro beschikbaar:
• Wages;    
• Groeëte groepe: 16 personen of meer incl. kinde-

ren;
• Kling groepe: vanaf 6 personen, incl. kinderen;
• Gans kling groepen: 2-5 personen incl. kinderen;
• Einzelgänger;
• Sjunste combinatie.

Inschrijven kan vanaf heden tot en met uiterlijk 
woensdag 11 februari 2015 op de volgende adressen of 
uiteraard via de website van beide verenigingen.
Dhr. Ger Leclair, Panhuisstraat 80, Voerendaal; 
Dhr. Lau van Dinther, Florinstraat 3, Kunrade;

Dhr. Laurens Frusch, Kundergats 27, Kunrade.

De startbewijzen kunnen op de dag van de optocht 
zelf tussen 11.30 en 12.00 uur worden afgehaald in Café 
ff Keule, Kerkplein 63 te Voerendaal. 

Route van de optocht: Opstellen aan de Grachtstraat 
vanaf 13.30 uur. Vertrek om 14.11 uur via Heerlerweg, 
Hogeweg, Hoolstraat, Jeustraat, Kerkplein, Tenelen-
weg, Donderveldstraat, Dijkstraat, Panhuisstraat, 
Tenelenweg, Spekhouwerstraat, waarna ontbinding 
aan de Looierstraat.

Uitslag en prijsuitreiking: De uitslag van de optocht zal 
gelijktijdig bekend worden gemaakt in De Borenburg 
en trefcentrum Kunderhoes. De prijsuitreiking vindt 
plaats in De Borenburg.
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Zaterdag 14 februari: 
Oad Prinse-oavend op Valentijnsdag!
De zaterdag voorafgaand aan de carnaval vind er eerst een carnavalsgezinsmis plaats in de kerk van Kunrade. 
Vervolgens zal er vanaf 20.11 uur in het Kunderhoes de wel bekende Oad Prinse oavond plaatsvinden. Dan zijn 
de Oad Prinse gastheer in het Kunderhoes en verzorgen zij de ingrediënten voor een leuk feestje dat dit jaar 
uiteraard in het thema van Kunderpop staat.

En uiteraard zorgen de Oad Prinse ook dit jaar weer 
voor top entertainment. Zo zijn er op deze avond 2 
hoofdacts geprogrammeerd als opwarmertje voor 
de hoofddag van Kunderpop, carnavalszondag. De 
Shakin’ DJ’s zullen het festivalterrein ‘Kunderhoes’ op 
hun vesten laten trillen waarbij niet uitgesloten wordt 

dat het ‘springrecord’ van Pinkpop met Rage Against 
The Machine uit de boeken wordt gesprongen.

Over de tweede hoofdact valt nog niets te vertellen. 
De onderhandelingen zitten nog in een cruciale fase 
en daarom is er een mediastop. In de wandelgangen 
worden vele artiesten genoemd die af zullen zakken 
naar Kunder…

Wie dit allemaal wil meemaken (en waarom zou je dat 
niet willen?!), die is op zaterdag 14 februari 2015 van 
harte welkom op het festivalterrein Kunderhoes. De 
hekken gaan  open om 20.11 uur en er is geen entree 
(bij welk festival maak je dat nog mee!) Na negenen 
zullen de eerste artiesten het podium betreden.

Tenslotte nog wat huishoudelijke mededelingen, het is 
verboden te kamperen, te filmen en de artiesten in de 
kleedruimtes te benaderen! Indien u dat wenst wordt 
u gefouilleerd. 

Dinsdag 17 februari: Hoeskamerzitting!
De Hoeskamerzitting sjteet zoeë wie ieker joar
op d’r vasteloavesdiensdig wèr vuur uch kloar.

Vanaaf zes oeër ‘s oaves blieve vieër lekker oos zelf
en mit veuël insjrievinge doeërt dat bis ’n oeër of twelf.

Dus pak sjnell pen en insjriefpapier
en lieëver in dat formulier!

Zondag 25 januari: Receptie 61e Kaatboere-prins
Traditiegetrouw zullen de Kaatboere ruim een week na zijn uitverkiezing de nieuwe prins in het Kunderhoes 
een receptie aanbieden. Dit zal dit jaar dus op 25 januari 2015 zijn.

Elk jaar weer ervaart de prins dit als één van zijn ab-
solute hoogtepunten van het jaar waarin hij over de 
carnaval in Kunder regeert. 

Er is niets mooier voor een prins als de gelukwensen in 
ontvangst te mogen nemen van  familie, vrienden, be-
kenden, burgers van de gemeente Voerendaal en van 
andere verenigingen uit Kunrade/Voerendaal en verre 
omstreken. Uiteraard zullen ook andere carnavalsver-
enigingen aanwezig zijn om de Kaatboere te felicite-
ren met de uitverkiezing van hun nieuwe prins. En zij 
zullen natuurlijk niet nalaten om de kersverse prins en 
wellicht in het zonnetje te zetten die zondagmiddag. 

Uiteraard zal er voor muziek gezorgd worden op deze 
feestelijke dag en kan er, behalve gedronken worden, 
ook iets gegeten worden om de inwendige mens te 
versterken. De Kaatboere bieden verder iedereen die 
de prins, de jubilarissen en de raad van elf een mooi 
seizoen komen toewensen een drankje aan zodat men 
kan toasten op een mooi carnavalsseizoen 2014-2015.

De receptie zal om 14.11 uur traditioneel geopend 
worden door de schutterij en zal doorgaan zolang het 
gezellig is! Uiteraard is de receptie gratis toegankelijk.
Prins, raad van Elf, bestuur en leden hopen dan ook 
dat u in grote getale aanwezig zult zijn.

Shakin’  DJ’s
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Kijk ook eens op: 
www.kaatboere.nl

Activiteitenkalender  seizoen 2014 - 2015

Halfvasten

zo. 15 maart

Aswoensdag

wo. 18 februari

Hoeskamerzitting

di. 17 februari

Kindercarnaval

ma. 16 februari

Carnavalszondag

zo. 15 februariza. 14 februari

Kunderhoes, van 18.11 u tot 22.00 u

Met Askruisjesmis en haringhappen

Met optocht en aansluitend
Kunderhoesfeest tot 23.00 u

Oad Prinse-bal 
Kunderhoes
Kunderhoes, van 20.11 u tot 02.00 u

Sleuteloverdracht in gemeentehuis aan 
CV De Molmuus.

vr.  13 februari

zo. 8 februari

ma. 9 februari

Seniorencarnaval

do. 5 februari

Carnavalistische invulling CV De Kaate;
Borenburg, van 18.30 u tot 23.30 u

Kindercarnaval Cortemich 
& Kunderhoes
Van 14.33 u tot  19.33 u

Na afloop gemeentehuisgedeelte naar Klimmenvanaf ca. 13.00 u

Proclamatie 
49e Kaatbuurkes-
prins & prinses

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

vrij. 23 januari

zo. 25 januari

Proklamatie 
61e Kaatboere-prins

za. 17 januari

Donateuractie

za. 10 januari

Incl. huis-aan-huis-verspreiding Confetti Kunderhoes, van 19.44 u tot 02.00 u

Kunderhoes, van 14.33 u tot 22.00 u

Kunderhoes, van 18.11 u tot 00.00 u

Kunderhoes, van 14.11 u tot 22.00 u

Versiering woning
61e Kaatboere-prins

Receptie
61e Kaatboere-prins




