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63e Prinsenproclamatie Teruukblik Prins Jasper I Oad-Prinse aovend

Jaargang 20

Op 12 november jl. openden de Kaatboere, in nauwe samenwerking met de Kaatbuurkes het 63e Kunderse 
carnavalsseizoen. Onder het motto “Hup Holland Hup” werd de gemiste EK-voetbal-eindronde snel vergeten en 
“vervangen” door de gewonnen EK-finale van 1988! Het werd een supergezellige en totaal oranje gekleurde avond in de 
“Kunderkruuts Arena” (met afgeladen “tribunes” en veel rood, geel en/of groene kaarten!). 

Na deze warming-up voor het echte werk, kijken de 
Kaatboere nu vooruit naar wat komen gaat. Het moge 
duidelijk zijn, dat daarbij in eerste instantie het uitroepen 
van de nieuwe prins centraal staat. Al wekenlang wordt er 
met vele vrijwilligers gewerkt aan decors, repetities voor de 
act en andere bezigheden voor de proclamatie van zaterdag 
14 januari a.s.

Op die dag valt het doek voor regerend prins Jasper 
I (Vliex), die de Kaatboere en Kaatboerinnekes op 
voortreffelijke en geheel eigen manier door het afgelopen 
seizoen heeft geleid. Al zal hij met weemoed aftreden, 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!”

Over de naam van zijn opvolger gonzen er al heel wat 
geruchten in het Kaatboererijk. Is er in de titel van het 
thema wellicht een aanwijzing te vinden ? 
Zijn de Kaatboere misschien boven de grote rivieren op 
zoek naar een nieuwe prins ? In die regio lopen er immers 
genoeg beschikbare Oranje-prinsen rond, nietwaar ?! 
Kansloos voor het koningschap, vinden zij het vast leuk 
en zeker geen blunder, om de volgende carnavalsprins 
te worden in “Nieks sjunder wie Kunder!”. Maar voor 
hetzelfde geld proberen de Kaatboere met hun nieuwe 

thema weer allen op het verkeerde been te zetten en 
komen ze met veel kabaal en bombarie toch met een 
onverwachte Kundesje kanditaat op de proppen! 
Al diegenen, die al weken gissen, raden, gokken of wat dan 
ook, zou ik naar de titel van het thema willen verwijzen, en 
dan met name naar het tweede gedeelte.  

Wie het ook moge worden, zijn proclamatie zal worden 
voorafgegaan door een spectaculair artiestenprogramma. 
Iets wat overigens alleen mogelijk is door de gulle financiële 
ondersteuning vanuit de Kunderse burgerij en het 
bedrijfsleven. Die steun is heel hard nodig, niet enkel voor 
de proclamatie, maar ook voor heel wat andere kosten. 
Hierbij valt te denken aan zaalhuur, decors, zaalinrichting, 
dj, huur carnavalswagen etc. etc.

Hoe dan ook hopen de Kaatboere op weer een seizoen 
vol “sjpektaakel”, waarvoor ze heel Kunder en omstreken 
uitnodigen. Om te beginnen op zaterdag 14 januari a.s. bij 
de genoemde 63e prinseproclamatie. 

Zij hebben er in elk geval heeeeeeeeeeeel veel zin in, en dat 
alles onder hun bekende motto: 

Nieks sjunder wie Kunder!

Colofon  Redactie-adres: Kundergats 18 6367 BK Voerendaal, Redactie: Leo Cremer, Michèl Eggen, Rolf Keulen, Dimitri Palmen, Kevin Vinken;  Layout: Bart Dohmen. Met dank aan: Jasper I (Vliex), Milo I (Palmen) en Yara I (Eggen)

Kunder      Holland
Het is een kwestie van geduld...

Van de voorzitter
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Oos jubilaarisse per 11-11-16, Proficiat!

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
Aannemersbedrijf Eussen Bouw
Adviesgroep Somers & Brabant
Antiquariaat Coriovallum Heerlen
APK Keuringsstation COZA
Aurea Administratie & Belastingconsulenten 
Autobedrijf Marc Mennens 
Bakkerij Lei Deckers
Bandenspecialist Kicken B.V.
Berden Herenmode Sittard
Björn Daniëls Loodgietersbedrijf
Bloemenhuis Schaffers - Meurs 
Café FF Angesj
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 Smet - Supercleaner / Herstelwerkzaamheden
DJ Danny 2D
Drukkerij Schrijen–Lippertz
Electro DABO Voerendaal
Electro Ton Boesten 
Eurlings Interieurs
Eussen Aanhangwagens
Floraal vormgever René Gulikers  
Foto Ateljee Leon Smeets
Friterie Kunderkruis
Gas-service Roy Gulpen
Gerards Optiek
Hago Limburgs Mooiste - 
    Fietsevenement 9 & 10 juni 2017
Hanssen Dranken B.V. Linne

Herberg De Pintelier
IJs & Ko
Inlijsterij Courage
Installatiebedrijf Paul Loop
Kicken Technisch Onderhoud
Kicken Transport
Kliniek voor Dieren Duysens
Leon Meessen Optometrie
Loop - Scheren Management B.V.
Maatschap Kerckhoffs - Smeets.
Media Kwartier
Mr. P. Eurlings (oud-notaris)
Next Cuisine
Notariskantoor Kunderlinde
OJD Ongediertepreventie en bestrijding
Party en kostuumverhuur Party Pig
Pedicure feet-care Lilian
Pedicuresalon Annemie
Pompen Service Limburg
Ritmo Sound Productions
Rustpunt Haoverweëges
Salutee
Shano Kappers
Shell - tankstation en autowasserette Arno Boosten
Slagerij - Catering van der Poel
Slijptechniek Limburg B.V.
SubLub Voerendaal
Tabakspeciaalzaak Bijsmans
Taxi- en busvervoer Henk Cordewener
Trefcentrum Kunderhoes
Uitzendburo In Person
Wegenbouw Kurvers B.V.
Willems Project Management
Yvette’s Hairsolutions

Kunder... hartstikke bedankt!

1 x 11 jaar
Ruud de Koning  
(52e prins -  Ruud I - 2006)

2 x 11 jaar
Maurice Kerckhoffs  
(41e prins - Maurice I - 1995)  
   
Jolanda Lemaire-Hoenen &
Jos Lemaire  
(Lid Raad van Elf - 1994-
2002)
   
Marcel Linssen  
(Lid Raad van Elf - v.a. 2000)
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Zaterdag 14 januari 2017 zal voor 
Prins Jasper I niet de meest leuke dag 
zijn van zijn heerschappij over het 
Kaatboererijk. Tegen 23.00u zal hij 
weer door Kunrade gaan als Jasper 
Vliex. Hij is dan wel opgenomen bij de 
Oad Prinse, en dat ben je voor de rest 
van je leven!

Maar voordat het zover is, willen de 
Kaatboere hem bedanken voor het 
voorgaan van hem in “d’r Kundesje 
vasteloavend.” Dit uiteraard door 
middel van een zitting.

Wederom zal deze zitting bol staan 
van de beste Limburgse artiesten. 
Traditioneel zal Scope de zitting 
openen nadat Jasper met zijn Raad 
van Elf plaats hebben genomen. 

Daarna zal de “buut” op het toneel 
komen te staan en zal daarin 
niemand minder dan de nummer 2 
van de buuttekampioenschappen 
van vorig jaar, in plaatsnemen. Eric 
Reck maakte al indruk met zijn 
debuut op de voorronde van het 
buuttekampioenschap in november 
2015 in het Kunderhoes. In de finale 

hoefde hij alleen zijn leermeester 
Gilbert Petit voor te laten. Zeker weten 
dat hij ook nu weer een geweldig 
optreden zal verzorgen.

Ook onze derde artiest valt onder de 
noemer “veelbelovend talent” en zal 
debuteren in het Kunderhoes. Het zijn 
de jongens van Moerepetazie. Deze 4 
jongens uit Weert zijn hard aan de weg 
aan het timmeren. In de regio Weert 
zijn ze al graag geziene gasten. Nu 
zijn ze van plan om ook de Kunraadse 
mensen aan zich te binden met de 
vrolijke muziek die ze maken. Gaat 
lukken!

Aansluitend zijn de “back to back” 
winnaars van het LVK aan de beurt 
om wederom een optreden in Kunder 
te verzorgen. Spik en Span waren al 
voordat ze het LVK wonnen geliefd 
in Kunrade vanwege hun energieke 
optredens. Sinds die tijd zijn er alleen 
maar meer hits bij gekomen en dus 
belooft het wederom een geweldig 
optreden te worden.

Dan zijn we er nog niet. Er kan verder 
worden gefeest op de klanken van 
Guido, ook geen onbekende in het 
Kunderhoes. Dit boegbeeld van de 
Schintaler heeft (in het verleden 
samen met Martin) ook al diverse 
mooie optredens verzorgd bij de 
Kaatboere en we weten zeker dat er 
nog een aan toegevoegd gaat worden!

Last maar zeker niet least komen Wir 
Sind Spitze! Zij staan geheel in lijn 
met de artiesten die voor hen op het 
podium hebben gestaan. Feest! Feest! 
Feest!, daar staat geen enkel woord 
chinees bij en hoeven we verder dan 
ook niets over te zeggen.

Nadat Wir Sind Spitze het podium 
verlaten heeft zal Jasper I afstand 
moeten doen van zijn attributen 
die hem tot prins van de Kaatboere 
maakten. Aansluitend zal hij 
opgenomen worden bij de Oad Prinse 
en zal er een korte pauze zijn om 
het podium klaar te maken voor de 
proclamatie-act voor onze nieuwe 
hoogheid.

Een act die, uiteraard, in het teken 
van ons thema zal staan. Er wordt 
gefluisterd dat Linda de Mol naar 
Kunrade komt met haar show en dat 
er prijzen te winnen zullen zijn! De 
hoofdprijs moeten we helaas nog even 
geheim houden… Uit deze wervelende 
show zal een (jonge) man komen die 
daarna als 63e prins van de Kaatboere 
geïnstalleerd zal worden.

Na de installatie 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 (zonder garderobe) en de zaal van 
het Kunderhoes gaat om 18.33u open. 
(Het programma start om 19.44u).

Zaterdag 14 januari | 63e Kaatboere-prinsenproclamatie 

Zondag 22 januari | Receptie 63e Kaatboereprins
Locatie: Trefcentrum Kunderhoes  Aanvang: 14.11u
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Eindelik, noa lang wachte, inne tiëd van sjwiege, jokke en 
smoesjes ophange, kroop ich op 9 januwari tegen 11 oer in 
’t binnensjte van d’r lieëuw, d’r keuning van de deere. Dizze 
lieëuw in dizze Zoo zouw inne nuije prins baare.

Bie ’t klusse how ich al mit mie liëf gemète, omdat men 
bang woar dat inne groëte persoon neet zouw passe. Tja, 
wiste zie (van de technisch commissie) veul, alhoewel men 
vong dat ich ’t oetteste waal erg serieus noam. Ich huurde 
de luuij in d’r zaal klappe, d’r act leep noa ’t hoegtepunt. 
Ich heel miene oam in en in inne flits sjoot durch miene kop: 
loat ze estebllef de kist neet te dicht noa d’r rand van de 
buhne sjuuve. Want angesj sjpring ich mit mien lang been 
pardoes ’t publiek in. ’T nummer van “Sun is shining” koam 
kort bie ’t aafgesproake sjtukske. Dit is het moment. Ich 
sjprong eroet en sjtong vol in de sjienwerpers. De luuj in d’r 
zaal reageerden enthousiast, miene naam woet geroope, 
d’r confetti knalde de loch in, d’r fotograaf flitste de een 
noa de anger foto en de muziek ……de muziek deech de 
rest. Wat ee geveul om doa te sjtoa temidde van oëtgeloate 
Kaatboere en Kaarboerinnen. In inne roes belèfde ich de 
rest van d’r oavend: de installasie, toesjpraake, felicitaties, 
sjouwerkloppe, 

knuffels, omhelzingen en ’t fantasties gezellige samenzieë 
mit de luuj in ’t Kunderhoes. Ich moag waal sjtelle: The sun 
woar shining all over me in d’r Kundesje Zoo!

Oëre later woed thoes ’t fieest voortgezet met ’t gezin, 
vrung van pap en mam, broor, zus, d’r road van elf en luuj 
oet de Kaatboerefamilie. Absoluut geen Kunderzootje, mer 
inne gezellige ongeregisseerde sjpontane inloop of te wel 
Afterparty. V’r houwe op veu luuj gerekend, mer zoeveul? 
Nao veere is miene broor noch bie miene opa langsgevaare 
om ing extra partie snacks oet de diepvries te hoale. Miene 
opa is er overigens neet wakker vaan gewoere.

Urgens rond halfvaste ging d’r telefoon. Ich stjong op ’t 
punt om te goa hardlopen. Freek belde mit de vroag of ich 
d’r nuuje prins van de Kaatboere wool wède. Mien sjtumm 
sjloag üver, mer op dat moment kos ich neet vrieoet kalle. 
Ich bin geweun miën geplande rundje gong renne. Ich 
mot bekinne: ich bin noch noeijt zoe sjnel d’r Kunderberg 
opgeloope.

Op d’r wermste daag van ’t joar bin ich op pad gegange 
vuur ing narrenkap. Terwiël vrung aan ’t sjwumbad looge, 
half Nederland in Utrecht sjtong om bië de sjtart van 
de Tour te zieë en de anger helft zich weghool onger de 
parasols, sjtong ich mit mien slippertjes en korte brook 
tusje de prachtige prinsepekskes in allerlei moate, oetgaves 
en kluure. Ing bevallige rondborstige verkeupster die 
d’r ganze tiëd inne ventilator op heur liëf gericht hool, 
holp mich professioneel en geduldig durch alle opties. De 
oeteindelijke keuze sjtrookte totaal neet mit mien iesjte 
idee. 

Nieks sjunder wie d’r Kunder Zoo!
Teruukblik Prins Jasper I
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Vanaaf ’t begin hamerde mien 
mam erop dat ich danslessen 
moos nème. Dit zow inne prins 
good van pas kome. Moande hub 
ich nieks mit de road gedoa, mer 
toen de proclamatie dichterbië 
koam, begon ich ‘m te kniepe. 
Gelukkig hub ich iemesj gevonge 
dee mich inkele danspasse wool 
aanliëre. Dat mos in ’t geheim, 
dus koam de wüning van miene 
opa in Welte in beeld. Meubels 
woëte versjoave en karpetten opgerapt. D’r is flink 
geoefend en al zik ich ’t zelf, it is mich aardig gelukt.

’t Weekend noa de proclamatie woar u topweekend. Op 
vriedig woët ’t ouderlik hoes versierd durch de oud prinse. 
Onger hieël veul kundige ooge woet de versiering geplaatsjt 
en aangebrach. Kundesj Heem how de sjtroat al verseerd 
met geklüürde vlegsjkes. Wat een prachtig gezicht: dat 
prachtige bord, mit miene naam omzoomd durch al die 
lempkes. Uuver daag howe pap en mam en vrung ’t ganze 
hoes leeggehoald en umgbouwd tot u soort pop-up café. 
Menig kastelein zouw jaloers wede van ’t aantal luuj en 
genuttigde drank. Tussentieds moste v’r nog spoedeisende 
hulp inroope van Peps, want v’r hoate ’t neet mie bië. Als 
klap op d’r vüürpiël (letterlik: enkele lede van cv doa zunt 
v’r wer howe noch inne vuurroad) koam de Zaate Hermenie 
van Muziekvereniging Voerendaal de prinsesjtroat feestelik 
opene. In potpourri van carnavalsdeuntjes en Limburgse 
leedjes galmden durch de sjtroat en wier. Inne daag 
later bleek ’t um ing groete prinsesjtroat te goa, want 
om d’r hook woende d’r nuuje prins van de Naate. Op 
nog geen 75 meter vaan elkaar: twieë prinse van twiee 
carnavalsvereniginge. Wat inne toeval! Op dizze oavend 
gruijde os hoes oeët tot inne gezellige herberg vuur 
Kaatboere en neet Kaatboere.

Ich how een idee wat ’t 
prinsziën allemaal losmakt. Op de receptie koam ich doa 
sjnel achter. Familie, verenigingen, speeches; sommige hiel 
sjpits gebracht, optredens, mien eigen carnavalsvrung mit 
ing orginele powerpointpresentatie, sjasskapelle, schlagers, 
op d’r hak genoame wède, verplichte dansdemonstratie 
mit d’r sjlechtste danser van Genhout, drumsolo’s, 

onderscheidingen, snorretjes, van 
alles passeerde de revue, Heel 
sjpeciaal woare de maaksels die 
ich mogde ontvange: van sjilderije 
tot kindertekeningen en vaan 
borduurwerksjkes tot gebreide 
sjaals. Üüverweldigend geweun!

’t Woar e kort seizoen vaan 4 weke. 
‘t woar renne, vleege noa recepties 
mit d’r road van elf, proclamaties, 
verplichtingen en tusjedurch u 
bietje wirke.’t Bezuuke van de 
jeugdzitting van de Kaatbuurkes 
(vüüraaf sjtundje Hierezitting) 

mit ’t oetroope van Milo en Yara, de eucharistieviering, 
de sjoelcarnaval, de ontvangst van de blauw sjuut, mit de 
bus noa Kolle, woare hoogtepunten in ing hectische tied. 
’t gezellige Oud prinsenbal in ‘t Kunderhoes leidde d’r 
carnaval pas echt in.

De weersvuursjpellingen houwe neet veul goods te melden 
vuur d’r zondig. Achteraaf woar ’t d’r beste daag vuur 
inne optocht. Wat ee geluk: alles kos durchgoa zoewie 
gepland. Ging extra maatregelen vuur hoege wagens, ging 
afgelastingen, geen teleurgesjtelde deelnemers. Kortom: 
’t woar inne biëzonder sjieke bonte sjtoet. Ich hub genoate 
van de veule luuj langs de kant, de sfeer mer och de veule 
creaties. Vuur miene prinsewagen leepe mien vrung vaan 
“sjuuf ‘m drin”, d’r groep “ungesjte boave” vaan miene 
broor en zus (dizze zondig neet in Heële) en natuurlik d’r 
groep van mien pap en mam van: doa zunt ‘r wer. Allenuij 
howe ze get aparts gemakt. Dit goof u sjpeziaal geveul, 
zieker wie och noch ‘t zunke gong sjiene. 

Traditioneel woet d’r 
carnaval in Kunder 
aafgesjloate mit de 
hoeskamerzitting. Veul 
carnavalsvierders zurgden 
vuur inne volle zaal mit 
orginele optredens, live 
muziek en ing passende 
aafsjluiting. Carnaval puur 
in ’t kwadraat! Om 12 oer 
ginge de kèskes oet, mer 
thoes zunt v’r nog lang 
durchgegange tot ongeveer ‘t 
moment dat ‘t groëte kèske boete wir aanging.

Leef luuj: ’t woar ee onvergètelik en enerverend 
regeringsjoar. Bedankt vuur de werme reacties en 
belangstelling, mer och vuur uch bijdrage en sjteun aan d’r 
Kundesje Carnaval. 

Luuj van Kunder ’t woar zo(o)!

Prins van ‘t Kaatboereriëk 2016
Prins Jasper I 
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Terugblik jeugdprinsepaar Milo I en Yara I
Vuur os allebei woar ‘t de groeëtste 
wunsj om prins en prinses te weere 
in Kunder. Carnaval vieren is os mit 
d’r papleapel ingegeave. Opa en papa 
van Yara zint groeëte prins geweas. 
En Milo koam och al in d’r maxi cosi 
noa ‘t kunderhoes!

‘T bezeuk van Leo, Kitty en Cheriette 
bie os heem zullen vier noeëts 
mieë vergeate. Geweldig dat ze os 
koame vertille dat vier jeugdprins 
en jeugdprinses zouwe weere. Neet 
te geleuve, wat een ier!! Vier woare 
doanoa hielemoal hyper aan t sjtuitere 
durch os hoes! Extra bijzonder woar 
dat vier elkaars naam hubbe genumd 
op de vroag: wea hoap se dat diene 
prins/ prinses wuurt?

En dan zint ‘t sjpannende weake, 
leave mit ee groeët geheim! Op 
zeuk noa inne smoking, prinsemutsj 
en laksjoon , kruuntje, kleed en 
glitterballerina’s. In ‘t geheim alle kleijer passen en op elkaar 
aafsjtumme bie de opa en oma van Yara heem. Sjtiekum 
foto’s maake vuur d’r poster. En al dea tieëd hubbe vier nieks 
moage zigge! Gelukkig ging ‘t leege os ummer beater aaf.

‘T mieëst sjpannend woar de proclamatie. Vier mooste 
oet Kuuning Lieëw sjpringe. Harald van ‘t comité sjting 
achter os en reep op ‘t goeie moment “JA”. En toen woar ‘t 
sjpringe, confetti, vol in de sjieënwerpers en applaus! Vanaaf 
dat moment hubbe vier gedanst en gesjpronge mit ozze 
president Yuri en Road van 11. Sjteeds tot hieël laat en dan 

heije vier d’r nog neet genog van!

Bijzonder woar dat de ganse weak luuj 
langskoame mit felicitatiekaarten en 
kadootjes. Och koam os fantastische 
Rv11 en groeëte prins Jasper I op 
moandig frietjes eate. En op sjoeël en 
‘t gemeentehoes kreege vier alle ier!
Hoeëgtepunt woar d’r optocht durch 
os durp. Fantasties um boavenop dea 
prachtige waage te sjtoan. Verrassing 
vuur prinses Yara I woar dat familie 
verzameld heij bie prins Milo I heem. 
Allemoal, ganz in thema ZOO(i), leepe 
ze vuur ozze waage in d’r optocht. 
Carnavalsgroep ´werm onger de erm’ 
hat zich och hiebie aangesjloate. Wat 
ee fieës!

Vier vonge ‘t joamer dat vur op 
dieënsdig de lantaarns mooste 
oetbloaze. En ‘t leefste zouwe vier 
dit joar opnuuj weere oetgeroope. ‘T 
woar vuur os en os auwesj de beste 

carnaval ooit. Gelukkig blieve vier oud jeugdprins en oud 
jeugdprinses van Kunder vuur de rest van os leave. 

Vier willen ‘t comité De Kaatbuurkes, ozze geweldige Prins 
Jasper I, de Road van 11, auwesj, zuskes, familie, vrung en 
alle luuj oet Kunder en omsjtrieëke bedanken vuur dees 
onvergeatelikke beleavenis.

Nieks sjunder wie Kunder! Alaaf!
Jeugdprins Milo I en jeugdprinses Yara I

Donderdag 16 februari | De senioren - Carnavalsavond
Het comité Senioren Carnaval verzorgt ook dit jaar weer 
een bonte carnavalsavond. Deze avond, inmiddels de 23e 
in getal, gaat plaatsvinden in De Borenburg. Deze zitting 
wordt gehouden op donderdag 16 februari 2017 en de 
avond start om 19.00u.

I.v.m. kostenbesparingen hebben beide rnavalsverenigingen 
besloten om te stoppen met het gratis verstrekken van een 
kop koffie of thee aan het begin van deze avond. De gratis 
poeffel wordt wel nog aan iedere bezoeker verstrekt.

Vervolgens start om 19.33u een programma met een 
zeer gevarieerde opzet, waarin kolder, muziek, show en 
zang de boventoon voeren. Een besloten avond voor alle 
duidelijkheid, hetgeen betekent dat de zitting bedoeld 
is voor alle leden van de Stichting 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 €12, de overige 
55-plussers betalen €14 per persoon. In deze entreeprijs is 
inbegrepen de toegang tot deze mooie carnavalsavond, 
de garderobe en de gratis traktatie aan het begin van de 
avond.

Voor plaatsbewijzen 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 donderdag 26 januari tot en met uiterlijk zaterdag 11 
februari 2017. 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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Carnavalsmaandag 27 februari | Weer in “De Kroon”!
Vorig jaar werd er op carnavalsmaandag voor het eerst sinds jaren in café De Kroon aan de Heerlerweg weer ballonnen 
trappen voor de kinderen georganiseerd. Het werd een succesvolle activiteit met toegevoegde waarde voor het Kunderse 
carnaval. Weliswaar geen activiteit van de Kaatboere, maar het initiatief van Paul Meex, eigenaar van Party Pig mocht 
er zijn! Dit vraagt om herhaling, die er op komende carnavalsmaandag 27 februari dan ook komt! Vanaf 17.11u is iedereen 
welkom.

Zondag 26 februari | Optocht Kaatboere/Naate
De gebruikelijke carnavalsoptocht van beide verenigingen 
vindt plaats op carnavalszondag 26 februari, vanaf 14.11u. 
Voor de volgende categorieën zijn er weer diverse prijzen 
met een totale waarde van €1.000,- beschikbaar:
 * Wages
 * Groeëte groepe; 16 + persoone; inkl. kinger
 * Kling groepe; vanaaf 6 persoone; inkl. kinger
 * Gans kling groepe; 2 t/m 5 persoone; inkl. kinger
 * Einzelgänger
 * Sjunste kombinaasie
 * Sjtimuleeringspriees = Extra priees

Inschrijven kan vanaf heden tot en met uiterlijk dinsdag 21 
februari 2017 op de volgende adressen (of uiteraard ook 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 11.15u en 12.00u worden afgehaald in Café ff Angesj, 
Kerkplein 63 Voerendaal.

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

Uitslag en prijsuitreiking
De uitslag van de optocht zal uiterlijk om 18.00u gelijktijdig 
bekend worden gemaakt in De Borenburg en trefcentrum 
Kunderhoes. De prijsuitreiking vindt plaats in De Borenburg.

Dinsdag 28 februari | “Kunder sjluut af in de hoeskamer”
De laatste dag van de carnaval 2017 is dinsdag 28 februari. 
Traditiegetrouw zullen de Kaatboere die in het Kunderhoes 
vieren. Sinds vorig jaar in een iets andere 
opzet dan voorheen. 
De kleine zaal van het Kunderhoes is 
omgebouwd tot een gezellige huiskamer 
met daarin een klein podium. Op dit podium 
kunnen de locale Kunraadse artiesten een 
optreden verzorgen in een intieme sfeer.

Tussen de optredens door zal karaoke-artiest Rinus 
Hermsen de sfeer verhogen door carnavalistische nummers 

live te zingen en iedereen “an de tieëk” wordt 
uitgenodigd om mee te zingen. Vorig jaar een 
succes en daarom dit jaar in de herhaling!
De hoeskamer is open vanaf 18.11u en wordt 
uiteraard afgesloten met het uitblazen van de 
carnavalskaarsen om 00.00u.

Zaterdag 25 februari | Oad Prinse-oavend
Op zaterdag 25 februari 2017 is er weer de jaarlijkse Oad 
Prinse-oavend in het Kunderhoes. En zoals ook ieder jaar 
zal het jaar thema van de Kaatboere ook op deze avond 
te herkennen zijn. Het thema van de Kaatboere is de Oad 
Prinse deze keer niet echt op het het lijf geschreven: 
Kunder “loves” Holland; ‘t Is ‘n kwestie van geduld… 
Geduld hebben ze over het algemeen niet en of ze van 
Holland houden is ook maar de vraag…

En natuurlijk hebben de Oad Prinse ook weer artiesten 
weten te strikken. En of die wat met Holland hebben? Het 
zijn namelijk de mannen van Miserabel die het Kunderhoes 
op zijn kop gaan zetten. Heel andere muziek dan die van 
Jacky Baggen (Kunderdome..) van vorig jaar, maar deze 
muzikanten weten ook hoe ze een zaal moeten bespelen.

En of dat nog niet genoeg is, maken ook de Party Kryner 
voor het eerst hun opwachting in Kunder.

Uiteraard zullen ook de Oad Prinse zelf weer een mega-act 
in elkaar zetten en die zal, zoals ieder jaar, weer van zich 
doen spreken!
Al met al zijn alle ingrediënten weer aanwezig om het weer 
een oud Hollandse gezellige avond te laten worden. Nog 
even geduld…

Natuurlijk zal onze huis DJ Danny de rest van de avond 
muzikaal invullen. Het Kunderhoes gaat open om 20.11u en 
er is uiteraard geen entree. U bent dan ook uitgenodigd om 
samen met de Oad-Prinse het carnavalsweekend weer op 
een geweldige manier te beginnen!
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Voorstellen nieuwe 
Kaatboere-prins in 
café’s 

zo. 15 januari

va. 15.00u

Proklamatie 
63e Kaatboere-prins

za. 14 januari

Kunderhoes, 19.44u - 02.00u

Kijk ook eens op: 
www.kaatboere.nl

Activiteitenkalender seizoen 2016 - 2017

Halfvasten
zo. 26  maart

Cafe De Kroon

ma. 27 februari

Vanaf 17.11u, 
Café De Kroon, incl. ballontrappen

Carnavalszondag

zo. 26 februari

Met optocht en aansluitend 
Kunderhoesfeest

Seniorencarnaval

do. 16 februari

Carnavalistische invulling: CV De Naate
Borenburg, 18.30u - 23.30u

za. 25 februari

Oad Prinsenbal
Kunderhoes
Kunderhoes, 20.11u - 02.00u

Gezins-carnavalsmis
18.00u of 19.00u Parochiekerk Kunrade

Voorstellen (Jeugd)-
prinsenparen  
Kunrade en Voerendaal 
aan brede school 
Cortemich

ma. 20 februari

vanaf ca. 13.00u

zo. 19 februari

Proclamatie 
51e Kaatbüürkes
prinsenpaar
Kunderhoes, 14.33u - 22.00u

Aswoensdag

wo. 1 maart

Askruisjesmis om 19.00u

di. 28 februari

Kunder sjluut aaf 
in de Hoeskamer!
Kunderhoes, 18.11u - 00.00u

vr. 20 januari

Versiering woning
63e Kaatboere-prins

zo. 22 januari

Kunderhoes, 14.11u - 22.00u

Receptie
63e Kaatboere-prins



Sleuteloverdracht gemeente-
huis aan CV De Wuif

vr. 24 februari
Kindercarnaval Cortemich 
& Kunderhoes
Van 14.33u tot 19.33u

Na afloop gemeentehuisgedeelte naar 
Ransdaal, 21.33u - 02.00u

vanaf ca. 19u


