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Van de voorzitter

Kunder Zoo (-tje ongereegeld)!
Het duurt nog maar even en dan gaat prins Frank I (Eggen) als oud-prins van de Kaatboere door het leven. Zijn
proclamatie was voor bijna allen een complete verrassing, waarbij velen keken alsof zij het in Keulen hoorden donderen!
Met hun keuze hadden de Kaatboere hen totaal op het verkeerde been gezet. Het bleek echter absoluut geen verkeerde
keuze. Het thema luidde “De Kaat-boere drieëne durch!”, maar daar was bij Frank niets van de merken. Hij ging, volop
genietend, Kunder op een geweldige manier voor in het carnavalsgedruis.
Zijn regeringsperiode kende door het feit dat Kaatboerelid Hub Stassen voor de 3e keer Limburgs Buuttekampioen
werd tal van extra’s t.o.v. dat van zijn voorganger. Zo
maakte hij de drukke kampioensreceptie en de voorronde
voor het volgende kampioenschap mee. Tevens zit hij,
één dag vóór zijn aftreden, bij de buuttefinale 2016
als Kaatboere-prins op het podium in de Roermondse
Oranjerie.
In de tussentijd is er gezocht naar een waardige opvolger,
die mag hopen, dat de “durchgedrieënde” Kaatboere
inmiddels tot rust zijn gekomen. Dat dat zo is, bleek bij
de seizoensopening, waar men zich gedroeg “zoals het
heurt”. (Onder het motto “Ginne zooi, mer zoeëwie in ’t
Gooi”) En dat ondanks het thema voor het nieuwe seizoen:
“KUNDERZOO (-tje ongereegeld)!”
De 62e Kunderse prins kan dan ook gerust zijn, van de
prinskeuze maken de Kaat-boere nooit een “zootje”. Zij
zijn er dit jaar als de kippen bij geweest om het beste paard
uit de stal te kiezen. Wie dat is, is nog in nevelen gehuld.

De speculaties zijn echter al weer in volle gang. Heeft
de nieuwe prins iets te maken met de dierenwereld of
dierenriem? Is hij een vreemde eend in de bijt of toveren
de Kaatboere deze keer een “verwacht konijn” uit de hoge
hoed? Die nieuwe prins kijkt vooralsnog de kat uit de boom,
vooral geen slapende honden wakker maken, doet geen
vlieg kwaad en praat alleen over koetjes en kalfjes. Maar…
hij zal vanaf zijn proclamatie haantje de voorste zijn in het
Kunderse carnaval!
Vast staat in elk geval wel, dat het een seizoen wordt om op
Kunderse manier te “fieëste wie de bieëste!”
Nieuwsgierig? Kom dan op zaterdag 9 januari a.s. naar
het Kunderhoes om zelf het moment mee te maken,
waarop “de aap uit de mouw komt”! Dj Danny zal in het
trefcentrum voor de aanvullende muzikale tonen zorgen.
De Kaatboere hebben er heel veel zin in en nodigen heel
Kunder en omgeving uit onder hun bekende motto:

Nieks sjunder wie Kunder!
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Kunder... hartstikke bedankt!
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 manier.
A1 Touch Solution BV
Adams Auto- en Motorrijschool
Antiquariaat Coriovallum Heerlen
APK Keuringsstation COZA
Aurea Administratie & Belastingconsulenten
Autobedrijf Marc Mennens
Bakkerij Lei Deckers
Bandenspecialist Kicken B.V.
Björn Daniëls Loodgietersbedrijf
Bloemenhuis Schaffers - Meurs
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
DJ Danny 2D
Drukkerij Schrijen–Lippertz
Electro Dabo Voerendaal
Electro Ton Boesten
Eurlings Interieurs
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
Hago Limburgs Mooiste Fietsevenement 20 & 21 mei 2016
Hanssen Dranken B.V. Linne

Herberg De Pintelier
Inlijsterij Courage
Installatiebedrijf Paul Loop
Installatiebedrijf Steijns
Kicken Technisch Onderhoud
Kicken Transport
Kliniek voor Dieren Duysens
Kunrader Steengroeve
Leon Meessen Optometrie
Lindetours
Loop - Scheren Management B.V.
Maatschap Kerckhoffs - Smeets.
Media Kwartier
Medisch Centrum Dammerich
Mocon Showtechniek
Next Cuisine
Notariskantoor Kunderlinde
OJD Ongediertepreventie en bestrijding
Pedicure feet-care Lilian
PEPS - Pierre Erven Party Service
Pompen Service Limburg
Praktijk voor Fysiotherapie Jetten
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

Oos jubilaarisse per 11-11-15, Proficiat!
1 x 11 jaar

2 x 11 jaar

3 x 11 jaar

4 x 11 jaar

Björn Daniëls
51e prins - Björn II - 2005;
lid Raad van Elf

Hub Stassen
Lid Programmacommissie

Henk Cordewener
29e prins - Henk I - 1983

Jean Erven
19e prins - Jean I - 1972/1973;
voormalig lid Raad van Elf

Frank Eggen
61e prins - Prins Frank I 2015;
lid Raad van Elf
Janine Eggen - Rouwette
Secretaris
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Leo Cremer
30e prins - Lei III - 1984;
voorzitter
Marij Crombach - Coenen
Janneke Erven - Geraets

Anke Pluijmen
Lid Technische Commissie
www.kaatboere.nl

Zaterdag 9 januari | 62e Prinseproclamatie
Vanwege het feit dat de carnaval
dit jaar erg vroeg valt, zal ook de
prinseproclamatie van de Kaatboere
vroeg plaatsvinden, namelijk op
zaterdag 9 januari 2016.
Zoals altijd is dit meteen een
van de hoogtepunten van het
carnavalsseizoen. Niet alleen voor
de nieuwe prins, het publiek en
de vereniging, maar ook voor de
scheidende prins Frank I (Eggen). Hij
zal dan de laatste keer de scepter over
het Kaatboererijk zwaaien alvorens hij
deze zal overdragen aan zijn opvolger,
wiens naam we nog even geheim
houden. Voordat het moment van
aftreden van Frank aangebroken is
krijgt hij als dank voor zijn fantastische
optreden als prins een prachtige
zitting aangeboden.
Nadat de Raad van Elf met in hun
midden president Freek Timmermans
en prins Frank I plaatsgenomen
hebben op het podium wordt de
proclamatie geopend door de
dansgroep Scope.
Aansluitend zal buutteredner Gilbert
Petit in de buut stappen. Gilbert is
natuurlijk geen onbekende in het
buutterednerland. Hij is immers
ook tweevoudig oud winnaar
“buutterdnen” van het LVKA. (En wie
weet wordt hij dat op vrijdag 8 januari
in de finale 2016 wel voor de derde
keer.)

Daarna zal onze vriend Jack Vinders
het podium betreden in de rol van
Clara Zoerbier. Muziek afgewisseld
met humor; succes gegarandeerd.

Legata’s Lederhosen Power

Pinnen mogelijk bij
penningenverkoop

Erwin

Daarna is het onvermijdelijke moment
dan toch daar. Frank zal aftreden als
61e prins van de Kaatboere en weer
door het leven gaan als Frank Eggen.
En vanaf dat moment is hij natuurlijk
ook opgenomen in het selecte
gezelschap van Oad Prinse van de
Kaatboere.

Kartoesj

Vervolgens zullen twee mannen in een
leren broek het Kunderhoes in vuur
en vlam zetten. We hebben het dan
over Legata’s Lederhosen Power. Met
hun aanstekelijke “power” accordeonmuziek zetten ze afgelopen oktober
nog de tent op het Oktoberfeest in
Sittard op de kop. Grote kans dat dit
ook in het Kunderhoes gaat gebeuren!
Kartoesj is de volgende artiest die acte
de presence zal geven. Met nummers
als “Ich ken neet keeze”, “’t Beume
en Sjreume-koeer”, “Dat zit bie os in
de femilie” en “Veer höbbe de prins
in de sjtraot” is Kartoesj één van de
grootste carnavalsorkesten van dit
moment.

Clara Zoerbier

’t Merretkoer, maar hij zingt nu al
een aantal jaren solo en heeft vele
bekende carnavalshits gemaakt. Al
met al een waardige afsluiter van een
mooi programma.

Alsof dat nog niet genoeg is sluiten we
het artiesten programma af met de
Koning van het carnavalslied: Erwin.
Vroeger maakte hij nog deel uit van

Vervolgens zal het podium in het
Kunderhoes “een zoo(-tje)” worden
en zal de nieuwe prins tijdens een
wervelende proclamatie-act, in de
Kunder Zoo, tussen de dieren worden
geproclameerd en geïnstalleerd.
Nadat de installatie van de nieuwe
prins voltooid is zal het feestgedruis
nog even doorgaan en kunnen de
voetjes van de vloer op de muziek van
onze huis-dj Danny. Uiteraard zal de
prins dan ook, vooruitlopend op de
officiële receptie de week erna, graag
de eerste felicitaties in ontvangst
nemen.
De entree voor deze avond bedraagt
15 euro en de zaal van het Kunderhoes
gaat om 18.33 uur open. (Nieuw: Bij
de consumptiepenningenkassa kan er
worden gepind!)

Zondag 17 januari | Prinsenreceptie
Locatie: Trefcentrum Kunderhoes

Aanvang: 14.11 uur

www.kaatboere.nl
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Neet mië verwag, toch nog gebuurt

Ig woar e joar of vieftiën, die van dur Egge woare bie
ut Fien en dur Sjeng Janssen woar president van de
Kaatboere, wie ins gevroagt woët of ig og ins prins koos
weare van de Kaatboere. Dat woar gee thema want inne
van ut Laurentiusplein woar va Voelender en dat ging neet.
Wat gebuurt 35 joar later: deazelfde jong wuurt oetgerope
es 61e prins van de Kaatboere!
Vriedig dur 4e april va 2014 zal ig neet gauw mië vergeate,
ig woar aan ut wirke toen ig telefoon kreeg van der Freek
mit de vroag of ig der 61e prins van de Kaatboere
wool weare. Ut iesjte wat ig toen zag
woar: dat kin tog gaar neet! Noa zien
bevestiging goof ig aan dit iesj effe mit
ut Janine wool bespreake. Wie dit ‘s
oavunds ter sprake kom zag ut Janine
og: dat kin tog gaar neet!
Dan sjtart der tied van zwiege, zwiege
en nog ins zwiege. Noa de vakantie de
rennerie vuur kostuum, narrekap en
de foto’s. Trouwens foto’s make is get
of se gans sjtil ing bank gees berove,
in der duuster urges aafspreake, gauw
noa binne renne en dan mer beëne dat
ut ginne gezië hat! Richting november
beginne dan de iesjte luuj te gisse
wea prins geet weare en ummer mer
zwiege, ontkinne en ontwieke van
vroage. Og de kinger bleve neet achter
en vroge zig aaf wea dit joar aan de
buurt woar.

Kort vuur de krisdaag hubbe vier ut de kinger verteld, op
krisoavund de mam en de res van os gezin, mit prachtige
reacties tot gevolg. Ut woët neet mekkelikker wie de
proclamatiecommissie vroog of ig dit jaor wer mit deeg in
de act. Neet mitdoë zou drek opvalle dus gewoon joa zigge
en dan pas noa ing oplossing zeuke! Omdat der Damiel
in ut besjtuur zit en dus wis dat ig prins zou weare, koos
hea vuur mig invalle zonger dat dit inne in de gaate zou
hubbe. Zoë alles geregeld, op noa 17 januari der daag van de
proclamatie.
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Wat ig noëts zal vergaete is ut
moment dat dur road vuur de
proclamatie bie mekaar kump en de
vroag van der president kiet: Wea
wuut dit jaor ozze prins? Ig sjting
neave dur Freek (woar gepland) es
letste in der krink. Vervolgens koame
hiel veuel naame langs mer neet der
miene. Wie ig aan de buurt woar
goof ig aan dat ig 100% ziëker wis
wea prins ging weare. Joa, joa, zag
eekerinne doa kump hea wer! Wie ig
miene naam zag keeke mig 10 man
aa es went ze water zoge brenne.
De bevestiging woar ut nuuje
naampleatje van de prinseketting,
woenoa der Hub Maassen og zieng
ziëkerheed houw.

Dur oavund woar super en wie de gordien
toeging ging ig noa ut biljartzealke um mig ut
pak a te doë. De ontlading, felicitaties en sjieke
wuurt hubbe hiel vuel indruk op mig gemak. Dan
kump ut moment van de proclamatie, wat is dat
e geveul um dig eindelik te moage tone aan de
luuj.De sjoënste wuurt hoët ig doanoa van der
Dave van Dinther, hea zoot bie de proclamatie
neaver der Siem en zag: Ig huur de sjtum van
der Frank Eggen mer hea sjteet neet op de
buun, volges mig wuut dea prins. Woenoa der
Siem es antwoert goof: dat dunt ze nooit!!
GEWELDIG!!!! en um doanoa drek te vroage: dur
wieveuelste Eggen prins is dit!
De res van der oavund verlup zoë sjnel en geet
langs dig durg, mit natuurlik de afterparty es
aafsjluiting.
De weake doanoa woar ut renne en vleege
van receptie noa receptie, tusjedurg og nog
e bietje wirke, mer de wiekende woare volgebook. Ut op
receptie goa mit der road woar bekint terrein vuur mig, mer
om es Prins mit te goan dat is dus eg e gans apart geveul.
Aafgelope seizoen woar der inne oavund bie: de Sjraveleire
in Genhout. Ut Janine vroog van te vuure of dit leuk is, woe
op ig zag: kom mit want doa gebuurt ummer get. Nou, dat
hubbe vier geweete, wat inne oavund, de Kaatboere (incl,.
dansmarieke Pascal) hubbe Genhout op der kop gezat!
De karnaval bin ig begos op donderdig in Kölle, mit ing bus
mansluuj oet Voelender en Kunder, woebie ut ing traditie is
dat der prins van de Naate en van de Kaatboere mit gunt.
Ig wis neet wat op mig aafkoam, mer wat woar dat inne
sjieke daag. Der zoaterdig woar, wie ummer, inge super
oavund. Lekker onger vrung inne sjoëne oavund hubbe mit
u gleaske beer, dat is echte karnaval!

Der zondig : Optochdaag! ‘s murges dur waage laaje,
doanoa get eate en umkleaje, veërdig make vuur dur
optoch. Leef luuj, wat inne prachtige optoch en fantastisch
weer! Veuel luuj langs der kant en ig hub der president loate
zweate, wat hat dea motte wirke op der waage! Oetwerpe
van alle sjnuuts, de ketting sjeef en mer sjreëwe! Inne daag
um noëts te vergeate!
Leef luuj va Kunder, ig bin der gruütsj op dat ig prins mog
zië van de Kaatboere, ig hub dur lang op motte wachte, mer
wat laat kump is miëstal goot, ut woar GEWELDIG!
Leef Kaatboere en Kaatboerinne, ig wil ug allemoal
bedanke vuur u fantastisch en onvergeatelik regeringsjoar.
Prins Frank I, 2015
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Zondag 7 februari | Optocht Kaatboere/Naate
De gebruikelijke carnavalsoptocht van beide verenigingen
vindt plaats op carnavalszondag 7 februari 2016 vanaf 14.11
uur. Voor de volgende categorieën zijn er weer diverse
prijzen ter waarde van €1000,- beschikbaar:
• Wages
• Groeëte groepe; 16+ personen, incl. kinderen
• Kling groepe; vanaf 6 personen, incl. kinderen
• Gans kling groepen; 2 t/m 5 personen incl. kinderen
• Einzelgänger
• Sjunste combinatie
• Sjtimuleringspries = extra prijs

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 Angesj,
Kerkplein 63 te Voerendaal.

Inschrijven kan vanaf heden tot en met uiterlijk woensdag
3 februari 2016 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;

Uitslag en prijsuitreiking
De uitslag van de optocht zal uiterlijk 18.11u gelijktijdig
bekend worden gemaakt in De Borenburg en trefcentrum
Kunderhoes.
De prijsuitreiking vindt plaats in De Borenburg.

Route
Opstellen aan de Grachtstraat vanaf 13.30 uur, vertrek om
14.11 uur via Heerlerweg, Hogeweg, Hoolstraat, Jeustraat,
Kerkplein, Tenelenweg, Donderveldstraat, Dijkstraat,
Panhuisstraat, Tenelenweg, Spekhouwerstraat, waarna
ontbinding aan de Looierstraat.

Terugblik jeugdprinsepaar Tom I en Imke I
Leef luuj,
Es alleriestje wille vier
jekeringe bedanke die
dizze vasteloavend zoe
speciaal vuur os hubbe
gemak. Speciaal dank
aan ‘t Comité van de
Kaatbuurkes, oawesj en
veule vrung.
Es klinge jong en meëdje
wunsjte vier os al dat vier
ooit prins en prinses van
Kunder zoawe zieë. Wie
sjiek woar ‘t toen auch,
toen d’r Lei, t Kitty en ut
Cheriette os koame bliej
maake mit dit geweldige
nieuws. En dan geet t echt beginne, en du moags ginge get
vertelle, jee, wat is dat moeilijk. Mer t is os gelukt!
En went ze ‘’t dan wits dan mos te natuurlijk auch op zeuk
noa kleijer. Wat ontzettend leuk en sjpannend woar dat,
went ze dan veur d’r spiegel sjtees, dan kumt het besef pas
echt.
Vier vonge t erg leuk um de foto’s te maáke. Toen vier oet
d’r auto sjtapte en noa binne ginge, woar vier de ganse tieed
aan ‘t oplette dat ginge os zoog. Biej ’t maake van de foto’s
sjting de spanning op os gezicht, lache woar erg moeilijk.
Mer oeteindelik woar os dat toch bes good geluk, al zikke
vier ’t zelf.

De proklamaasie woar hieël sjpannend. Van te veure moch
d’r Tom in t kelderke aan zien zuske vertelle dat heë prins
woeëd. ‘t Teuntje vloog hem um d’r nak en gelukkig woare
de troane op vuur dat zieë de buun op moos. Dat woar veur
d’r Tom ‘n hiel speciaal moment. Gelukkig is ’t gefilmd en kin
vier ‘t nog diks teruukkieke.
En dan sjtees te doa, mit alle kleier aan en geet d’r act
beginne. Du huusj ‘t geroesemoes in d’r zaal, d’r hartsjlaag
geet mit rasse schrede omhoeëg. Achter ‘t dook woeëd t mit
de minuut sjpannender. Toen vier eindenlijk in d’r jukebox
goange sjtoan, wiste vier gaar neet wie vier d’r oet moste
sjpringe, dat hoawe vier neet geoefend! Mer toen de klanke
van “The final countdown” klonke, gong ut gans vanzelf.
Heerlijk die gezichte van vrung en vrundinne: oape mond!
Op dat moment woare vier de gelukkigste kinger van gans
Kunder en omsjtreeke.
D’r optoch woar ooch zoeë’n super moment. Sjtraalend
blauwe hieëmel en super sjoeëne waage. Boh, en wat hoawe
vier veuël sjnoep! Mer in de letste sjtroatje woar ‘t toch echt
op! Gelukkig hoaw d’r Tom neet in de gaate dat Imke af en
toe auch get oet ziene bak hoalde.
De rest van de carnaval vonge vier ooch top. Intens genoate.
En bekaaf, pien aan de veut, mer vier zoawe ‘t zoeë wer
opnuuj doeën.
Noe hub vier de oapening van ’t nuuj sezoen wer gehad en
gunt vier nog geneete van de kommende tied. En zowie
gebroekelik, sjleete vier aaf mit de wuuëd:
Nieks sjunder wie Kunder!
Jeugdprins Tom I en jeugdprinses Imke I
Alaaf
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Donderdag 28 januari | Seniorenzitting
Bij het carnavalsseizoen in Kunrade en Voerendaal hoort
uiteraard ook een seniorenzitting. Deze zitting, die speciaal
bedoeld is voor 55-plussers ,vindt dit jaar voor de 22e keer
plaats en wel op donderdag 28 januari in het Kunderhoes.
Zoals gebruikelijk hebben de Kaatboere wederom een
programma samengesteld waarbij uiteraard zoveel mogelijk
rekening is gehouden met de wensen van het publiek.
Dit betekent dat er ook in deze editie van de seniorenzitting
3 buutteredners in de ton plaats zullen nemen en voor de
nodige grappen en grollen zullen zorgen. Dit jaar zijn dit
Piet Meesters, Maurice Timmermans en Ton Laeven.
Bij een zitting horen natuurlijk ook de danseressen en
dansers. Zoals gebruikelijk wordt het dansen op de
seniorenzitting door de jeugd van het Ritmo Jazzballet
verzorgd. Waarschijnlijk zullen er in de zaal enkele
grootouders vol trots kijken naar het optreden van hun
kleinkind!
Wat is een carnavalszitting zonder zingen en sjoenkele?
Ook op dat gebied hebben de Kaatboere weer een 3 tal
waardige artiesten naar het Kunderhoes gehaald. Wat
te denken van Marleen Rutten, De Geliënde en last but
not least Beppie Kraft. De organisatie van deze avond
is in handen van het Comité Senioren Carnaval waarin

De Geliënde

Ton Laeven

de Kaatboere, De Naate, de Senso, en de Zonnebloem
participeren.
De Kaatboere zorgen dit jaar voor de artistieke invulling en
de presentatie zal gedaan worden door de president van
de Kaatboere, Freek Timmermans. Naast de vele senioren
zullen ook de prinsen en de raden van Elf van CV De
Kaatboere en CV De Naate aanwezig zijn. Dit geldt ook voor
de prins van CV De Wuif uit Ransdaal met een afvaardiging
van zijn raad van elf. Deze besloten avond (dat betekent dat
er geen avondkassa is) begint om ongeveer 19.00 uur met
koffie en een lekkernij en de eerste artiest zal het podium
omstreeks 19.33 betreden. De zaal zal om 18.30 open gaan
voor het publiek. Voor de kaartenverkoop verwijzen we
naar het artikel in het Onderons van januari.

Zaterdag 6 februari | Oad Prinse-oavend
Jacky Baggen

Op zaterdag 6 februari 2016 is er in
het Kunderhoes weer de jaarlijks
terugkerende Oad Prinse- oavend.
Het thema van de Kaatboere is de Oad
Prinse op het lijf geschreven: Kunder
Zoo(-tje). Laat die zooi maar aan hen
over, dat gaat wel goed komen!

En wat is een Oad Prinse-avond zonder entertainment?
Daarom is er ook dit jaar weer naar een toepasselijke act
gezocht en gevonden. Jacky Baggen, deze Maastrichtse
zanger/artiest is ook een meester in het creëren van zooi.

Kan het nog beter? Ja, het kan nog beter. Ook de Oad Prinse
willen nog graag een steentje bijdragen aan de zooi en
zullen dan ook weer een befaamde act ten tonele brengen
op deze zaterdag avond. Wie herinnert zich nietv Oad Prins
Kevin I, die schaars gekleed het nummer Wrecking Ball
vertolkte al slingerend op een sloopkogel? Ook dit jaar zal
de act weer beestachtig worden...
Natuurlijk zal onze huis-dj Danny de rest van de avond
muzikaal invullen. Het Kunderhoes gaat open om 20.11 uur
en er is uiteraard geen entree. Bij deze bent u dan ook allen
uitgenodigd om aapjes te komen kijken!

Carnavalsmaandag 8 februari | Anders dan anders!
Op carnavalsmaandag gaan niet de deuren van Kunderhoes
maar die van café De Kroon aan de Heerlerweg open. Het
café waar in 1954 het Kunderse carnaval begon. Dit wordt
mogelijk gemaakt door Paul Meex, eigenaar van Party
Pig. Kan het nog beter in een seizoen met als thema
“Kunder Zoo (-tje ongereegeld)”? Velen kennen
Paul vast wel. Die jongen met zijn roze bus met dat
vrolijke feestvarken erop en bovendien geboren en
getogen in Kunder. M.a.w. een echte Kundesje Jong,
die weet hoe een feestje gevierd moet worden. Op
carnavalsmaandag terug naar de oorsprong, met o.a.
ballonnen trappen voor de kinderen. Vanaf 17.11u is iedereen
welkom.

Overigens is dit niet de enige carnavalsactiviteit in café
De Kroon. Op zaterdag 30 januari a.s. vindt er, vanaf
20.11u, een Prinsentreffen plaats, waarvoor alle prinsen
uit de gemeente Voerendaal zijn uit-genodigd. Niet
alleen prinsen van carnavalsverenigingen, maar
ook van andere groepen, clubs etc. Hierbij zal ook
de Kunder NoaUtCafé-prins worden uitgeroepen.
Verder organiseert Party Pig na het passeren van
de carnavalsoptocht op zondag 7 februari a.s. een
Kundesje Optocht Afterparty. Al met al activiteiten met
toegevoegde waarde voor een knallend Kunder Carnaval
2016!

www.kaatboere.nl
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Activiteitenkalender seizoen 2015 - 2016
zo. 10 januari

Voorstellen nieuwe
Proklamatie
62e Kaatboere-prins Kaatboere-prins in
Kunderhoes, 19.44u - 02.00u
café’s
zo. 17 januari

do. 28 januari

Receptie
62e Kaatboere-prins

Seniorencarnaval

Kunderhoes, 14.11u - 22.00u

Carnavalistische invulling: CV De Kaatboere
Kunderhoes, 18.30u - 23.30u

ma. 1 februari
Voorstellen (Jeugd)prinsenparen
Kunrade en Voerendaal
aan brede school
Cortemich

De Blauwe Schuit
meert aan in
Voerendaal

vanaf ca. 13.00u

13.30u - 14.50u Gemeentehuis Voerendaal

za. 6 februari

Gezinsmis

18.00u of 19.00u Parochiekerk Kunrade

Oad Prinsenbal
Kunderhoes
Kunderhoes, 20.11u - 02.00u

di. 9 februari

Kunder sjluut aaf
in de Hoeskamer!

Kunderhoes, 19.11u - 00.00u
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di. 2 februari

zo. 7 februari

vr. 15 januari

Versiering woning
62e Kaatboere-prins
zo. 31 januari

Proclamatie
50e Kaatbüürkes
prinsenpaar
Kunderhoes, 14.33u - 22.00u

vr. 5 februari
Kindercarnaval Cortemich
& Kunderhoes
Van 14.33u tot 19.33u

Sleuteloverdracht in gemeentehuis aan CV De Naate
19.00u, Na afloop feestelijke afsluiting
in De Borenburg

ma. 8 februari

Moandig angesj
Carnavalszondag wie angesj!
Met optocht en aansluitend
Kunderhoesfeest, eindtijd 23.00u

wo. 10 februari

Aswoensdag

Vanaf 17.11u,
Café De Kroon, incl. ballontrappen

zo. 6 maart

Halfvasten

Askruisjesmis en haringhappen
Kijk ook eens op:
www.kaatboere.nl



za. 9 januari

