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Jaargang 21

Op 11 november jl. kwam er in Kunrade een einde aan het succesvolle carnavals-thema “KUNDER  HOLLAND, ’t Is ‘n 
kwestie van geduld...!” en ging het 64e Kunderse seizoen van start. Kaatboere en Kaatbuurkes zorgden op die 11e van de 
11e gezamenlijk voor een daverend openingsspektakel in café Kunderkruis, voor die gelegenheid verbouwd tot een heuse 
“Kunder Dome”. Het thema “Zjwat-wit senZAATsie!”, waarbij publiek en feestlocatie volledig zwart-wit kleurden, gold 
als de opstap naar het eigenlijke thema met als titel “De Kaatboere sjtoome durch!” Een thema, waarbij men vanuit de 
eind 19e-eeuwse zwart-wit-tijden van de eerste stoommachine in een fantasie- en sciencefiction-sfeer (Steampunk) op de 
“(stoom)trein naar morgen” springt. 

Nu de carnavalslantaarn is ontstoken, “sjtoome de 
Kaatboere durch”. In eerste instantie naar de 13e januari, 
de dag waarop de 64e Kunderse prins zal worden 
geproclameerd. Maandenlang zijn er al vele vrijwilligers 
bezig met het bedenken en uitwerken van de proclamatie-
act, de bouw van decors etc. Dit alles om er voor te zorgen, 
dat de Kaatboere “onger sjtoom” blijven en hun nieuwe 
prins op waardige wijze aan de Kunderse burgerij kunnen 
presenteren.

Op die zaterdag is er ook het laatste officiële optreden 
van regerend prins Jordy I (Delsing). Op het moment 
van proclamatie voor velen DE prinsenverrassing van 
de laatste jaren. Op het moment van aftreden is hij zeer 
zeker geen onbekende meer voor het Kunderse publiek. 
Integendeel, gesteund door de Kaatboere-familie en zijn 
eigen carnavalsgroep “D’r sjeive weaeg”, toonde hij zich 
een voortreffelijke opvolger van zijn 62 voorgangers.

De naam van zijn opvolger is vooralsnog in nevelen gehuld. 
Uiteraard proberen de Kaatboere weer te stunten en voor 
een net zo grote verrassing als afgelopen jaar te zorgen. Zij 
“sjtoome durch”, maar waar stopt de trein om de nieuwe 
prins op te pikken? Is het een “steampunk”-fan en moeten 
wij denken aan de verhalen van Jules Verne en Marc Twain? 
Om dan uit te komen bij opmerkelijke namen als Phileas, 
Passepartout, Jules, Gabriel, Marc, Tom of Huckleberry???

Of toch meer denken in de richting van zwart-wit? En komt 
er dit jaar op het einde van de proclamatie-act zomaar een 
prinses met de naam Clara I of Mimi I tevoorschijn? Met de 
Kaatboere weet men het maar nooit! 

Voor iedere gokker geldt voor de naam van de komende 
prins in elk geval ook dit jaar nog steeds een deel van het 
vorige thema: “’t Is een kwestie van geduld!”

Voorafgaand aan het moment van uitroepen wordt er 
een wervelende artiestenshow gepresenteerd. Iets 
wat overigens alleen mogelijk is door de gulle financiële 
ondersteuning vanuit de Kunderse burgerij én 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, etcetera.

De Kaatboere hopen op weer een seizoen vol “sjpektaakel”, 
waarbij zij allen uit Kunder en omstreken uitnodigen om 
met hen “durch te sjtoome”. Om te beginnen naar zaterdag 
13 januari a.s. voor de genoemde 64e prinseproclamatie. 

Zij hebben er in elk geval heel 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: Jordy I (Delsing), Cas I (Vaessen) en Fenne I (Rousseau)

De Kaatboere sjtoome durch
Van de voorzitter
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Oos jubilaarisse per 11-11-17, 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.

Adviesgroep Somers & Brabant
Advies- en ingenieursbureau RA Infra bv Sittard
Antiquariaat Coriovallum Heerlen
APK Keuringsstation COZA
Aurea Administratie & Belastingconsulenten 
Autobedrijf Marc Mennens 
Avia Xpress Voerendaal
Bakkerij Lei Deckers
Bandenspecialist Kicken B.V.
BCT Sittard
Bernard Herenmode Sittard
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 Ton Boesten
Elektro DABO Voerendaal
Euregio Habets Royen
Eurlings Interieurs
Eussen Aanhangwagens
Floraal vormgever René Gulikers  
Foto Ateljee Leon Smeets
Friterie Kunderkruis
Fysiotherapie Jetten 
Gas-service Roy Gulpen
Gulf Tankstation & Carwash Frank Baars
Hago Limburgs Mooiste - 
    Fietsevenement 25 & 26 mei 2018
Hanssen Dranken B.V. Linne
Herberg De Pintelier
IJs & Ko
Inlijsterij Courage
Installatiebedrijf B. Thiessen

Installatiebedrijf Paul Loop
Jack Paint & More
Kicken Technisch Onderhoud
Kicken Transport
Klimmen uw slager
Kliniek voor Dieren Duysens
Kunrader Steengroeve
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
Parketvloerenhuis Klimmen
Party en kostuumverhuur Party Pig
Pedicure feet-care Lilian
Pedicuresalon Annemie
Pompen Service Limburg
Ritmo Sound Productions
Rustpunt Haoverweëges
Salutee Gezondheidspraktijk
Schildersbedrijf P. van Wersch
Schoonmaak & Glazenwassersbedrijf Dave Gorenjec
Shano Kappers
Shini Koi Products
SIENA  Kledingherstelwerk - Stomerij
Slagerij - Catering van der Poel
Slijptechniek Limburg B.V.
SubLub Voerendaal
Tabakspeciaalzaak Bijsmans
Taxi- en busvervoer Henk Cordewener
Trefcentrum Kunderhoes
Vebego International BV
Vinitor Slijterij Wijnhandel
Weddingplanner Limburg
Wegenbouw Kurvers B.V.
Willems Project Management
Yvette’s Hairsolutions

Kunder... hartstikke bedankt!

1 x 11 jaar
Ria de Koning-Weerts 

Melanie Schrijver-Heuten

2 x 11 jaar
Ger Jongen 
42e prins - Ger I - 1996; lid Raad 
van Elf; voormalig bestuurslid

Marie-Louise Kerckhoffs-Franssen

Jo Kerckhoffs

Ans Pieters-Maarsseveen

3 x 11 jaar
Ad Driessen 
Voormalig penningmeester

Laurens Frusch 
31e prins - Laurens I - 1985; lid Raad 
van Elf; voormalige president; 
voormalig bestuurslid
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Zaterdag 13 januari 2018 zal een van 
de absolute hoogtepunten van het 
Kaatboere-seizoen weer plaatsvinden. 
Dan is het namelijk tijd voor de 
prinsenproclamatie. En wel de 64e in 
de historie van de Kaatboere. Op deze 
avond zullen we afscheid nemen van 
Jordy I als prins van de Kaatboere.

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.

Zoals u het van ons gewend bent 
hebben we ook dit jaar weer een 
programma waar je je vingers bij kunt 
aflikken. Traditioneel beginnen we de 
proclamatie met de trots van dansend 
Voerendaal: Scope. 

Nadat Scope 
het podium heeft verlaten is het de 
beurt aan een buutteredner en niet zo 
maar een. Het is Marlon Kicken. Deze 
Brabantse tonprater is een absolute 
topper! Ook in Limburg heeft hij al 
vele malen vanuit de buut de zaal 
op zijn kop gezet. En als u denkt “Ik 
ken die naam toch, maar niet vanuit 
carnavalswereld”, kan dat kloppen, 
want hij treedt als cabaretier en als 
stand up- comedian op door het hele 
land.  

Als u dan nog niet 
genoeg heeft gelachen, 
weten die jongens 
van Heerlen, die af en 
toe ook  Nederlands 
proberen te spreken 
dit wel voor elkaar te 
krijgen. We hebben 

het dan natuurlijk over Demi-
Sec. Met hun kwalitatief hoogstaande 
muzikale nummers en Heerlense 
humor zal dit ook genieten worden.

Indien het Kunderhoes dan nog niet is 
“afgebroken” zullen de mannen met 
de mooiste pakken van alle artiesten 
het podium van het Kunderhoes 
betreden. Domm & Dööl zijn natuurlijk 
geen onbekenden in het Limburgse 
land en ook niet in Kunrade. Wie kent 
niet de Allez, Allez song, Schunkel 
Song of Kike Song? Sjtimmuuuung!

Nadat deze Belgen 
het podium verlaten hebben gaan 
we verder met ons internationale 
programma. Dan zullen de 
Kellerjunges uit Duitsland acte 
de presence geven en ons een 
mooie tocht door de rijke Duitse 
carnavalsmuziek laten maken.

Groot, groter, grootst is het 
programma van de Kaatboere dit jaar. 
En wie kan er dan beter eindigen dan 
Big Benny. Een Limburgse jongen die 
een keuze zal moeten maken uit zijn 
vele hits!

Als Big Benny de laatste noten heeft 
gezongen, is het tijd om langzaam 
richting het hoogtepunt van de avond 
te gaan. Voordat het zover is, zullen de 
Kaatboere eerst nog afscheid nemen 
van Jordy I. Maar Jordy zal niet te 
lang treuren, omdat hij dan ook wordt 
opgenomen bij de Oad Prinse van de 
Kaatboere.

Na een korte pauze, waarin het 
podium zal worden omgebouwd naar 
ons thema kunt u weer getuige zijn 
van een proclamatie-act, die eindigt 
met de proclamatie van de 64e 
Kaatboere prins! 

De proclamatie-act zal in het teken 
staan van ons thema. De Kaatboere 
stomen letterlijk door de tijd aan de 
hand van een Limburger die er goed 
het gas op heeft de laatste tijd.

Enfin, als die is uitgeraasd, hebben de 
Kaatboere hun nieuwe voorganger 
voor het carnavalseizoen, althans 
nadat hij geïnstalleerd is als Kaatboere 
prins.

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 exclusief garderobe. De zaal van 
het Kunderhoes gaat om 18.33u open. 
Het programma start om 19.44u.

Zaterdag 13 januari | 64e Kaatboere-prinsenproclamatie 

Zondag 21 januari | Receptie 64e Kaatboereprins
Op zondag 21 januari 2018 zal er vanaf 14.11u de gelegenheid zijn om in het Kunderhoes de kersverse prins van 

de Kaatboere te feliciteren. Naast de prins staat er ook een aantal jubilarissen in de rij om de felicitaties in 
ontvangst te nemen. We zien u dan ook graag in het Kunderhoes om er onder het genot van een drankje en 

een hapje een gezellige middag van te maken met medewerking van onze DJ Danny.

Scope

Kellerjunges

Marlon
Kicken

Domm & Dööl

Big Benny

Demi-Sec
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Wat inne rollercoaster woar dit. Geweldig! Lang zjwiege, 
zaake good planne en oetkieke datse dich neet versjpriks. 
Toen koam eindelik 14 jannewarie, mien proclamaasie. Mit 
‘n smoesje wegkomme oet d’r zaal woar mekkelijker dan 
ich dacht. ‘t Letste optreede woar nog bezig en vier mooste 
doadurch nog eave wachten in ‘t biegeboew. Einmoal 
binnen kroop ich in vol ornaat in ‘n groeët kadoo. Wachtend 
tot de act ‘t hoeëgtepunt zoaw 

bereike. Wachte 
op de ontploffing, tot ich wer d’roet mog en veur inne 
volle zaal mog sjtoan. ‘t Tikke van ‘t kadoo begint en op 
‘t moment van ontploffing sjpring ich oet ‘t kadoo. Mit de 
erm in de loch sjtoan ich vol in de sjienwerpers en kiek ich 
uuver inne ganse volle zaal. Inne zaal deë mit enthousiasme 

en verbaazing reageert. Weë is toch deë nuuje prins, want 
bienoa niemes  kint ‘m thoesbringe. D’r 63e prins woar inne 
onbekende deë niemes verwach hoaw. De insjtallaasie ging 
sjnel vuurbiej en biej de 11 punte lieërde gans Kunder d’r 
nuuje prins kinne. De res van d’r oavend woar gevuld mit 
felisitaasies, vrung die d’r mond oape veel van verbaazing, 
knuffels, omhelzinge en vuural hiel veuël spass en plezeer. 
Natuurlik op de Kundesje meneer!

Wat woar dit ‘n geweldig joar! Es ich teruukdink herinner 
ich mich elke kieër weer anger momente; te veuël om op 
te neume.  Mer ‘t is alleneuj begos mit ‘t telefoontje van 
d’r Freek.  ‘t  Feit dat ich gebeld woeëd, woar totaal onver-
wach. Ich hub altied es helste geroope “Ich wil noeëts 
prins weëde, dat liekt mich versjrikkelik”. Mer toen mich 
onverwachs de vroag gesjteld woeëd, leek ‘t mich toch 
hieël mooi om mit te maake en is ‘t inne dreum deë oet 
is gekoame. En doabiej, wie leuk zou ‘t zieën om prins te 
weëde zonger dat auch mer iemes ‘t verwach?! ‘n Totale 
verrassjing en gelukkig maakte dat ‘t zjwiege auch minder 
lestig dan vuuraaf gedach.

Op dr daag zelf kreeg ich pas de ieësjte vroag d’r euver. 
Weë weëd prins dinkse? Get anger naame opneume en ‘t 
weëd gelukkig geleufd?  ‘n Kling geluksmomentje hoaw 
ich nog tijdes de proclamaasie toen ich de vroag kreeg 
of ich in de pauze weg moos. Mien antwoeëd woor “Nea 
woeërum zoaw ich weg motte? Ich wil niks missen hiej. ” 
Hiel verbaasd euver de vroag die ich gesteld kreeg. Ich bin 
nog noeëts zo bliej geweas dat ‘t kwartje veuël laater veel 
dan mien antwoeëd.

Teruukblik Prins Jordy I



5

 www.kaatboere.nl

’t Wiekend van de resepsie, wat ‘n weekend zik. Op 
vriedig woeëd ‘t hoes durch de Oad Prinse geseerd. 
Peuël zind d’r grond in gesjlaage, borde opgehange en 
de Kaatboere-beelde in d’r tuin geplaatsjt. Alles om 
d’r ‘n ech prinsehoes van te maake. En ‘n paar daag 
laater hubbe de leef luuj oet de Bongerd auch de sjtroat 
geseerd zoeëdat niemes d’r omheen koos dat hiej inne 
prins woeënde.

De resepsie twieë daag laater is get om noeëts mieë te 
vergeate. Verrasjt weëde mit inne eege prinsemobiel, 
inne traktor kadoo kriege, toegezonge weëde durch 
miene eege 
carnavals-groep 
en zelfs leede van 
mien scouting 
keeme langs. 
Gans Kunder 
en omsjtreeke 
leep leëg om 
mich te komme 
felisiteere. 
Fantasties!

Ich hoaw ‘t geluk dat ich ee lank sezoen hoaw van 7 weëke. 
Es dier dinkt dat iemes in ‘n  lank sezoen minder te doeën 
hat, dan vergist dier uch. Elk wiekend is get en d’r is geen 
moment rust. Mer ‘t is waal echt geweldig en ‘t is geneete, 
elk moment! Doe gees biej zoeëveuël vereeninge langs en 
lieërs zoeëveuël versjillende meneere van carnaval viere 
kinne. Van Ranzel tot Genhout tot Wyck, alles hub ich 
gezeen.

Ing van de hoeëgtepunte woar veur mich toch echt de 
proklamaasie van ‘t nuuje jeugdprinsen-paar van de 
Kaatbuurkes. Ich woar d’r erg nuuj-sjieërig noa wea noe 
toch die twee zoawe zeen woe ich het Kaatboereriëk mit 
zou moage regeere. Noa inne leuke act kreeg ich antwoeëd, 
Prins Cas I en Prinses Fenne I zouwe saame mit mich Kunder 
vuur goan in d’r carnaval. Ich hub inge geweldige tied mit 
dizze dame en heer moage mitmaake. Prins Cas I en Prinses 
Fenne I, bedankt! 

Mien sezoen kinse ‘t beste 
omsjrieve es ‘n seizoen van inne lache en ’n troan. D’r woare 
hiel veuël geweldige momente, mer tot os verdreet hubbe 
vier aafscheid motte numme van inne van de vuurvadere 
van de Kundesje carnaval en mede-oprichter van de 
Kaatboere, d’r Grêt Schreijen. Ee paar weëke ieëder bin 
ich nog biej ‘m an de duur gewea um miene fotoposter te 

uuverhandige. Ich kreeg de vroag 
of ich effe binne wool komme, 
want d’r Grêt wool toch waal geer 
dr nuúje prins liere kinne. Inne ieë 
woar ‘t um d’r Grêt te ontmoete 
en t advies van hem te kriege um 
alles op mich aaf te loate komme 
en intens te geneete van alles. 
Ein paar daag vuur de carnaval 
koam ’t nuujts, dat vier d’r Grêt 
d’r  letste groet zoawe bringe. 
Vanzelfsjpreëkend woeëd doarum 
’t bezeuk an de sjoeël aafgezag 
om hiejbie aanwezig te zeen. 
Indrukwekkend um te zieë wie de 

Kaatboere íng groeëte familie vorme. 

En dan ‘t absolute hoeëgtepunt, d’r optochdaag. D’r 
road en ich kooste dea daag sjtarte mit ee geweldig 
ontbijt dat pap hoaw geregeld bie mich thoes. Vervolges 
is d’r prinsenwagen os doa komme ophoale en koos t 
fieës ech beginne. Ich hoaw t geluk, dat ich d’r optoch 
mog aafsjleete, dus ieësj hub ich kinne geneete van alle 
einzelgängers en groepe, die deil nomme an d’r optoch. Mit 
aan ‘t eind miene eege carnavalsgroep CV D’r Sjeive Weag 
en doa noa mien Familie es CV Veur d’r prins oet natuurlijk 
gevolgd door michzelf op d’r prinsenwaage. Wat is ‘t ‘n 
geweldig geveul um van doa boavenoet te kieke euver de 
sjtroate gevuld mit luuj. ‘t Sjnoep hat gevloage zoeë sjnel es 
ich koos goeëje. ‘t Woar ech geneete!

In Kunder weëde tradissies in ieëre gehoate en hubbe vier 
d’r carnaval aafgesjloate 
mit de Hoeskamerziting. 
D’r zaal woar good gevuld 
en vier hubbe moage 
geneete van sjpetterende 
optreedes. En mit ‘t 
oetmaake van de keëtskes 
um kloksjlaag 12 oeër 
koam d’r ‘n einde aan de 
Kundesje Carnaval van 
2017.

Leef Kaatboere en 
Kaatboerinne, wea houw gedach dat ich oeëts de kans zou 
kriege um Prins te weëde?! Ich dink dat zelfs ich dat neet 
hoaw verwach! Mer ein dink weet ich zieëker: Ich hoaw ‘t 
vuur geen goud wille misse! Van de vuurbereidinge bis aan 
‘t hiering biete. Elk moment woar onvergeëtelik!

‘t Woar geweldig um mit inne gezellige Road van Elf dit 
avontuur te beleëve. ‘t Woar sjitterend om te regeere 
uuver ’t Kaatboere- Kaatbuurkes-riek saame mit prins Cas 
I en prinses Fenne I ! ‘t Woar fantastisch om carnaval 2017 
saame mit euch allemoal te beleave.   Want zonger uch leef 
luuj, woar ‘t lang neet zoë inne mooie carnaval geweës!

Leef luuj van Kunder, Bedank!!!

Prins van t ‘Kaatboereriëk 2017

Prins Jordy I
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Zondag 11 februari | Optocht Kaatboere/Naate
De gebruikelijke carnavalsoptocht van beide verenigingen 
vindt plaats op carnavalszondag 11 februari a.s., vanaf 
14.11u. Voor de volgende categorieën zijn er weer diverse 
prijzen met een totale waarde van € 1.000,-- beschikbaar:

• Wages

• Groeëte groepe; 16 + pers.; inkl. kinger

• Kling groepe; 6 t/m 15 pers.; inkl. kinger

• Gans kling groepe; 2 t/m 5 pers. inkl. kinger

• Einzelgänger

• Sjunste kombinaasie

• Sjtimuleeringspriees = Extra priees

Inschrijven kan vanaf heden tot en met uiterlijk 
dinsdag 7 februari 2018 op de volgende adressen 
(of uiteraard ook via de website van beide 
verenigingen + www.voelender-kunder.nl):

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 
Kunderkruis, Heerlerweg 57, Kunrade.

Route 
Opstellen in de Grachtstraat vanaf 13.30 uur, vertrek om 
14.11 u via Heerlerweg, Hogeweg, Hool-straat, Jeustraat, 
Kerkplein, Tenelenweg, Donderveldstraat, Dijkstraat, 
Panhuisstraat, Tenelenweg, Spekhouwerstraat, waarna 
ontbinding in 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.
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Teruukblik jeugdprinsepaar Cas I en Fenne I
 
Vuur oos is mit ‘t oetroope tot 
jeugdprinsepaar van de Kaatbüürkes 
inge dreum oetgekoame! Es kleuter 
leep ich, Cas, al mit inge zelfgemakte 
scepter en ing keep durch de kamer 
op de moat van carnavalsmeziek. En 
ich, Fenne, sjpielde eeder joar noa de 
jeugdprinsenproklamaasie de ganse 
ceremonie noa mit inge zelfgemakte 
kroën op miene kop. 

Wie vier van oos oawesj huurde dat 
vier ‘t 51ste jeugdprinsenpaar van de 
Kaatbüürkes mochte weade, woare vier 
dan och suuuperblie! Ich, Cas, schreide 
alle bliejdschap d’r oet in de 
bobsjlei-baan van de Efteling 
en ich, Fenne, kreeg t op d’r 
1ste jannewaarie , op mienge 
verjoardaag (!), te huure en kos ‘t 
neet geleuve! 

Doanoa woeët ut lestig: Zjwiege! 
Mer wat hubbe vier genoate van 
de vuursjpass! ’s Aovends laat 
sjtiekum bezeuk van d’r Leo, ’t 
Kitty en ’t Cheriette, kleijer oetzeuke, kruuntjes en sjteeke 
passe en fotoo’s maake. 

Op 19 feberwaarie woar ‘t dan eindelik zoëwiet: d’r 
Proklamaasiedaag! Cas, mog, es lid van d’r road van elf, d’r 
ganse middig op de bühne zitte, mèr ich, Fenne, mos mieng 
zenuwe bedwinge in d’r zaal. Toen woar t moment doa: d’r 
KUNDER HOLLAND-show gong beginne! Breurke Tijs (Cas) 
en zuske Rubie (Fenne) wiste van nieks. Wat woare die 
verbaasd wie vier, sjtief en trillend van de zenuwe, oet ’t  

 
groeëte kadoo sjpronge! 

Noa de proklamaasie hub vier saame mit 
d’r groëte Kaatboere-prins Jordy I ing 
fantastische weaek gehad: ’t vuursjtelle 
op sjoeël, ’t bezeuk aan prinses Leny van 
’t Brook, ’t aanmeere van de Blauw Sjuut, 
woabie ich, es jeugdprins, nog ‘n sjpesiaale 
kapiteinsongersjeiïng kreeg en natuurlik 
d’r sjoeël-carnaval. Fantastisch geweun! De 
zon én d’r Eend-cabrio in d’r vriedig-optoch 
maakte ’t gans aaf.

’t Absolute hoeëgtepunt woar natuurlik d’r 
groeëte optoch op carnavalszondig. Vier 
woeëte bie ’t Fenne heem opgehoald mit 

keihèlle meziek. Vier sjpronge 
mit d’r ganse road zoë hèl op d’r 
waage dat deae gans sjokkelde. 
Sjpesiaal woar de “Cas I en Fenne 
I”- brüüdje-frikadel en kieës 
bezurg-service”. 

‘t Is allemaol umgevloage! Bie 
de aafsjleeting in de Hoeskamer 
moos ich, Fenne, hiël hèl huule 

umdat ’t um woar, mèr gelukkig truuëste d’r Jordy mich 
mit ’t leedje “Roetewisser”! Vier hubbe ’t sjiek gehad, nog 
sjieker dan vier hoawe durve dreume en zulle dit joar noeëts 
mie vergeaete! Bedankt aan iëkerinne van ’t kommitee 
Kaatbüürkes, os familie en vrung en alle luuj die mit os mit 
gevierd hubbe! 

En ’t is echt woar: NIEKS SJUNDER WIE KUNDER!

Prins Cas I (Vaessen) en prinses Fenne I (Rousseau)
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Donderdag 1 februari | De Senioren-carnavalsavond
 
Een carnavalsseizoen zonder een seniorenzitting is ondenkbaar bij de Kaatboere en de Naate. In 2018 vindt deze zitting, 
i.s.m. de Senso, plaats in het Kunderhoes en zijn de Kaatboere verantwoordelijk voor de presentatie en invulling van het 
voor 55-plussers bedoelde programma. 

Ook dit jaar zal de jeugd van Ritmo Jazzballet twee keer 
optreden. Zij bijten het spits af en komen later op de avond 
met een tweede groep terug voor een andere dans.

Zoals gebruikelijk komt er ook 
een drietal buutteredners op 
het podium.  Dit jaar is Frank 
Vroomen de eerste die u aan 
het lachen zal brengen. De 
tweede buutteredner is geen 
onbekende (en dat is een 
behoorlijk understatement), 

Wiel Vinken. De man die al meer dan 55 jaar in de buut 
staat. Sjuine wietse in 
Kirchroads dialect!

Tot slot komt Gilbert Petit in 
de buut. Een man die geen 
verder introductie nodig 
heeft in Limburg en zeker 
niet in Kunrade. 2 jaar 
geleden won hij de 3e 
voorronde van de LVKA in 
het Kunderhoes, waarna 
hij vervolgens in de finale 
voor de 3e keer Limburgs 
buuttekampioen werd.

Naast dans en humor mag 
ook zang niet ontbreken op een seniorenzitting. Ook dit 
jaar zijn er 3 zangers/groepen gecontracteerd.

De eerste zangeres is Marleen 
Rutten! Deze snel rijzende 
ster zal met haar Limburgs 
en Duits repertoire iedereen 

aan het meezingen krijgen. 
Als tweede zullen Bjorn 
en Mieke uit Venray hun 
debuut maken in Kunrade. 
Vorig jaar grepen ze nog net 
naast de titel van het LVK 
met hun geweldig nummer 
1000 Sterre. 

Als afsluiter zal op veler verzoek het duo 
Thei en Marij fungeren. Graag geziene 
gasten in het Kunderhoes en ook op 
vele andere activiteiten. Hun nummer 
“Veldboeket” is nog altijd één van de meest, 
zo niet het meest, aangevraagde nummer op 
L1. Naast dat lied beschikken zij nog over een 
groot aantal andere nummers waar lustig op 
gesjunkeld kan worden. 

Deze besloten avond (enkel entreekaarten via de 
voorverkoop!) begint om 19.00u met koffie en een lekkernij 
en het programma start om 19.33u betreden. (Zaal open om 
18.30u)

Kaartverkoop vindt plaats via SENSO, Het Kaeshuys in 
Voerendaal en Slagerij van der Poel in Kunrade. Entree 
bedraagt € 12,-- voor SENSO-leden en € 14,--voor niet-leden. 
(Incl. garderobe). 

Bjorn en Mieke

Zaterdag 10 februari | Oad Prinse-bal
Voorafgaand aan carnavalszondag vindt er op 
zaterdagavond traditioneel het Oad Prinse-bal plaats. 
Voor menigeen één van de gezelligste avonden in het 
carnavalsseizoen. En dat zal dit jaar niet anders zijn.

Uiteraard hebben de Oad Prinse zich weer iets laten 
invallen om het thema “De Kaatboere sjtoome durch!” 
op een ludieke manier in te vullen. Zo heeft men een 
tweetal artiesten weten te strikken voor een optreden in 
Kunderhoes.

Daarbij een artiestenduo, dat voor het eerst op het 
Kunderhoespodium staat. Te 
weten Ravaaasch, afkomstig 
uit Ubachsberg. Een koppel, 
dat de zaal op stelten zal 
zetten. Men is vorig jaar 
doorgebroken met meteen 
al optredens in Zoepkoel in 
Venlo en de Staasiefestaasie 
in Roermond.

Verder treden de 
mannen van Herriemenie 
Miserabel op. Vorig 
jaar stonden ze ook al 
garant voor geweldige 
carnavalsmuziek en zetten 
zij het Kunderhoes in vuur 
en vlam.

Naast deze artiesten zullen de Oad-Prinse uiteraard ook 
zelf, zoals gewend, een act opvoeren. De ins en outs willen 
we nog niet verklappen, maar dat ze doorstomen, dat staat 
vast.

Kom daarom allemaal naar het Kunderhoes op zaterdag 10 
februari. Vanaf 20.11 zullen de Oad Prinse u welkom heten 
op deze entreevrije avond. Ook op deze avond zal DJ 
Danny weer voor de muziek zorgen.

Ravaaasch

Herriemenie Miserabel

Frank Vroomen

Wiel Vinken

Marleen Rutten

Gilbert Petit
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Proclamatie 64e 
Kaatboere-prins

za. 13 januari

v.a. 19.49u - 02.00u

Dontateursactie

za. 6 januari

+ Confetti-verspreiding

Activiteitenkalender seizoen 2017 - 2018

a. Gezins-carnavalsmis 

b. Oad Prinse-bal in Kunderhoes.

za. 10 februari

v.a. 18.00u OF 19.00u?

a. Kindercarnaval  Cortemich 
     ’s ochtends +  
     Kunderhoes 13.33u - 19.33u 

b. Sleuteloverdracht 
     gemeentehuis
      Organisatie: KV De Molmuus

vr. 9 februari

Receptie 64e Kaatboere-prins

zo. 21 januari

Met friteskraam bij voordeur

di. 6 februari
Blauw Sjuut in gemeente 
Voerendaal.

v.a. 12.00u – Raadhuisplein

Proclamatie 52e Kaatbüürkes-
prinsenpaar

zo. 4 februari

v.a. 14.33u - 20.00u
Met friteskraam bij voordeur

do. 1 februari
Seniorenzitting, 
Carnavalistische invulling
CV De Kaatboere 

Carnavalsfeest (met ballon-
trappen) in café De Kroon.

ma. 12 februari

Paul Meex, v.a. 17.11u

z0. 11 februari
CARNAVALSZONDAG; met op-
tocht en aansluitend
Kunderhoesfeest.

zo. 14 januari
Voorstellen nieuwe 
Kaatboere-prins bij 
plaatselijke horeca    

vr. 19 januari
Versiering woning 64e 
Kaatboere-prins  



ma. 5 februari
Voorstellen prinsen + jeugd-
prinseparen Kunrade en 
Voerendaal aan leerlingen 
brede school Cortemich.
Vanaf 13.00u

Dinsdag 13 februari | “Kunder sjluut af in de hoeskamer”
Aan alles komt een einde, dus ook aan de carnaval van 2018. 
Voordat de prins en het jeugd-prinsenpaar de vasteloavend-
kaarsen om 00.00 uur uitblazen, is er op de dinsdagavond 
nog een gelegenheid om het afgelopen carnavalsseizoen 
gezellig af te ronden. En wel in de Hoeskamer van Kunder; 
het Kunderhoes. De kleine zaal zal dan omgetoverd worden 
tot een intieme huiskamer. Maar wel een huiskamer met 

een open podium waar iedereen, die nog in staat is om 
te zingen, dansen of wat dan ook, zijn/haar kunsten kan 
vertonen. Achter de schermen wordt er nog volop gewerkt 
om een verdere invulling te geven aan deze laatste avond 
van carnaval 2018. Laat u verrassen! De deuren van de 
hoeskamer gaan om 18.11 open en er is uiteraard geen 
entree.

wo. 14 februari
Aswoensdag

zo. 11 maart
Halfvasten

v.a. 20.11u - 02.00u

“Kunder sjluut aaf in de 
Hoeskamer !”

di. 13 februari

Kleine zaal Kunderhoes;
v.a. 18.11u-00.00u

incl. askruisjesmis om 19.00u en 
aansluitend hieringbiete

18.30u - 23.30u

Met buiten-drankbuffet (optocht) 
en friteskraam bij voordeur.


