
 www.kaatboere.nl

Pag. 3 Pag. 4 Pag. 7
65e Prinsenproclamatie Terugblik prins Harrie II “D’r letste moal”

Jaargang 22

Menigeen zal zich afvragen “Enne… woe geet dit noe wer 
uuver?” Zoeken de Kaatboere afkoeling, na het verhitte 
openingsfeest op 17 november jongstleden?

Dat feest stond met als motto “Kunder op brennend zand” 
in het teken van zon, hitte, woestijnen, cactussen en ka-
melen. En al vond een en ander plaats in de “Oase Kunder-
kruuts”, toch ging het er erg heet aan toe bij de opening 
van het 65e Kunderse carnavalsseizoen.

Het aansteken van de carnavalslantaarn door de regerende 
Kaatboere-hoogheid Harrie II (Pluijm) en het Kaatbuurkes-
jeugdprinsenpaar Yuri I (Pluijmen) en Zara I (Kleijnen) was 
wat dat betreft de lont in het kruitvat steken!

Terug naar het thema 2019, dat los staat van het openings-
feest, dat in feite een echte tegenhanger van het proclama-
tiegebeuren vormde. Maar wat hebben de Kaatboere dan 
wel in gedachten? Hebben zij geen inspiratie meer en gaan 
zij spieken bij hun zustervereniging uit Voerendaal? Of gaan 
zij, ooit opgericht als een kaartclub, in dit seizoen klaver-
jassend hun nieuwe prins uitroepen? De kreet “nat gaan” 
komt immers uit die sport. Goed geïnformeerde bronnen 
lieten echter onlangs iets los over zonnige zandstranden, 
blauwe lagunes etcetera. 

Hoe dan ook, de vele schitterende Steam Punk-kostuums 
van vorig seizoen kunnen worden opgeborgen. En wellicht 
kan zomerse (strand)kleding tevoorschijn worden gehaald. 
Of die op de proclamatiedag 19 januari aanstaande (nog 
midden in de wintertijd!) kan worden gedragen is nog maar 
de vraag. Wat zeker geen vraag maar een zekerheid is, is 
het feit, dat op die dag een einde komt aan de regeerperi-
ode van Harrie II . Na 5x11 jaar geleden te zijn geboren in het 
rijk van de “Eekheuere” van Eikenderveld, woont hij al jaren 
in Kunder. Hij wist een heel seizoen lang carnavalistisch 
Kunder onder stoom te houden. Hij deed dat op een manier, 
waarmee hij zijn achternaam eer aandeed! De Oad Prinse 
zullen hem zeker met open armen in hun midden opnemen.

Over de naam van zijn opvolger en tevens 65e prins van 
Kunder doen vooralsnog geen geruchten de ronde. Na-
tuurlijk willen de Kaatboere ook in dit laatste jaar vóór hun 
6x11-jarig jubileum weer met een verrassende naam op 
de proppen komen. Wordt het een prins uit een kaartspel 
(schoppenboer) en heeft hij een agrarische achtergrond? 

Of heeft hij toch nauwe verbindingen met het Naate-rijk, 
waar men misschien al nattigheid voelt en vreest een prima 
prins-kandidaat te verliezen? Of toch meer denken in de 
richting van die zonnige zandstranden? En wordt er opeens 
een echte “6-pack”-prins uit de hoge hoed getoverd? Bij de 
Kaatboere is immers alles mogelijk! 

Er wordt al geruime tijd met man en macht gewerkt aan 
de voorbereiding van de proclamatie van de nieuwe prins. 
Niets wordt daarbij aan het toeval overgelaten. Iets wat 
overigens alleen mogelijk is door de gulle financiële onder-
steuning vanuit de Kunderse bevolking én het bedrijfsleven. 
Die steun is heel hard nodig, niet alleen voor de proclama-
tie, maar ook voor heel wat andere kosten. Hierbij valt te 
denken aan zaalhuur, decors, zaalinrichting, dj, huur carna-
valswagen etcetera.

Ook nog even een woord over deze editie van Confetti. Een 
bijzondere, het is namelijk de 2x11e uitgave. Een blad, in 
eerste instantie alleen bedoeld voor het 4x11 jarig jubileum 
in 1998, is inmiddels uitgegroeid tot een niet meer weg te 
denken onderdeel van het Kaatboeregebeuren.

De Kaatboere hopen op weer een seizoen met een ware 
stortvloed aan hoogtepunten, waarbij zij allen uit Kunder 
en omstreken uitnodigen om met hen die stortvloed (of 
plensbui?) te ondergaan. Om te beginnen op zaterdag 19 
januari aanstaande bij de genoemde 65e 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. Redactie: Leo Cremer, Michel Eggen, Rolf Keulen, Dimitri Palmen, Kevin Vinken. Lay-out: Bart Dohmen. Met dank aan: Harrie II (Pluijm), Yuri I (Pluijmen) en Zara I (Kleijnen).

Kunder geet naat!!!
Van de voorzitter

2 x 11e editie!
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1 x 11 jaar
Jordi Bijsmans 
54e prins – Jordi I – 2008

Gregor Keulen

2 x 11 jaar
Finy Janssen-Senden 

Paula Erven-van de Weijer

 
3 x 11 jaar
Gerda Eggen-Ploum

Ward Schielen 
32e prins – Ward I – 1986

4 x 11 jaar
Marianne Eggen-Schreijen

Jacques Erkens 
Voormalig lid raad van elf, oud-presi-
dent, voormalig secretaris

Jo Ortmans 
Voormalig lid raad van elf, oud-presi-
dent, voormalig voorzitter

Oos jubilaarisse per 11-11-’18, Proficiat!

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.

Aannemersbedrijf Eussen Bouw 
Adviesgroep Somers & Brabant
Advies- en ingenieursbureau RA Infra bv Sittard
ANDI Smart Print Solutions
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
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
Duysens DA Drogisterij
Electro Ton Boesten
Elektro DABO Voerendaal
Euregio Habets Royen
Eurlings Interieurs
Eussen Aanhangwagens
Foto Ateljee Leon Smeets
Friterie Kunderkruis
Gas-service Roy Gulpen
Gulf Tankstation & Carwash Frank Baars
Hago Limburgs Mooiste - 
 Fietsevenement 15 & 16 juni 2019
Hanneman De Tourist BV
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
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
Praktijk De Eick
Ritmo Sound Productions
Rustpunt Haoverweëges
Salutee Gezondheidspraktijk
Saskia’s Bloemenliefde
Schildersbedrijf P. van Wersch
Schoonmaak & Glazenwassersbedrijf Dave Gorenjec
Shano Kappers
SIENA Kledingherstelwerk - Stomerij
Slagerij - Catering van der Poel
Slijptechniek Limburg B.V.
SubLub Voerendaal
Tabakspeciaalzaak Bijsmans
Trefcentrum Kunderhoes
Vebego International BV
Vinitor Slijterij Wijnhandel
Weddingplanner Limburg
Wegenbouw Kurvers B.V.
Willems Project Management
Yvette’s Hairsolutions
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Zaterdag 19 januari | 65e Kaatboere-prinsenproclamatie

Op 19 januari 2019 is het moment daar, 
dat we afscheid moeten nemen van de 
64e prins van de Kaatboere. Harrie ll 
zal dan afstand moeten doen van zijn 
prinselijke troon en plaats moeten 
maken voor zijn opvolger. Uiteraard 
nemen we niet zomaar afscheid van 
Harrie. Zoals u gewend bent van de 
Kaatboere, zal er een mooie zitting 
aan zijn aftreden voorafgaan.

Bij een Kaatboere zitting komen elk 
jaar alle facetten van de vasteloavend 
over de bühne; dans humor en zang! 
En dat zal dit jaar niet anders zijn.

Nadat de Raad van Elf met in zijn mid-
den president Freek en scheidende 
prins Harrie ll op het podium heeft 
plaatsgenomen, zullen de dames van 
Scope, traditiegetrouw, de zitting 

openen met 
een dans. 

Aanslui-
tend zal de 
“Minister 
van Sjpass” 
de buut 
betreden. 
Fer Kousen 

woont al heel 
lang niet meer 
in het mooie 
Limburgse land, 
maar in het carna-
valsseizoen reist 
hij vanuit zijn mi-
nisteriele residen-

tie in Zoetermeer weer graag af naar 
het mooie Limburgse buitengebied.

Nadat Fer de bühne heeft verlaten zal 
het muziekprogramma van de 65e pro-
clamatie plaatsvinden. Dit jaar hebben 
de Kaatboere maar liefst 4 top zangar-
tiesten weten te contracteren om naar 
Kunder af te reizen!

Als eerste zal het duo La Bamba op-
treden. Zij zijn een graag geziene gast 
in het Kunderhoes en de vaste bezoe-
kers in Kunrade weten dan ook dat ze 

de zaal goed gek kunnen krijgen. En 
waarom zou dat dit jaar anders zijn?

Aansluitend zullen de 4 mannen van 

het Weertse Moerepetazie voor de 
tweede maal in de historie het podium 
van het Kunderhoes te betreden. 
Enkele jaren geleden trad dit viertal, 
al waren ze toen maar met drie man in 
verband met ziekte van een van de le-
den, voor het eerst in het Kunderhoes 
op. En niet zonder succes! Vandaar dit 
jaar op herhaling.

De derde zanggroep heeft geen ver-
dere introductie nodig. Hun naam is al 
sinds jaar en dag een gevestigde orde 
binnen de Limburgse carnavalswereld. 
We hebben het dan over de Toddezèk. 
Dit drietal uit Grubbenvorst heeft in 
het verleden een aantal malen het LVK 
gewonnen en staat nog 
steeds heel 
stevig in 
het linker 
rijtje van 
Limburgse 
muzikan-
ten.

De afslui-
ter van 
het arties-
tenprogramma deze avond komt uit 
Maastricht en is niemand minder dan 
Fabrizio. Deze Maastrichtenaar met 
een grote voorliefde voor Italië is, wat 

ons betreft, de 
ideale afsluiter van 
deze avond. Lekker 
meezingen, sjunke-
len, dansen of de 
polonaise lopen, 
het kan allemaal 
op het grote arse-
naal top hits van 
Fabrizio.

Na al dat feestgedruis breekt er ver-
volgens een serieus moment aan. Prins 
Harrie ll zal dan afstand moeten doen 
van al zijn prinselijke waardigheden en 
weer door het leven gaan als Harrie 
Pluijm. Een pleister op de wond is dat 
Harrie dan zal toetreden tot de selecte 
groep van de Oad Prinse. 

Na een korte pauze, waarin het po-
dium zal worden omgebouwd naar ons 
thema, kunt u weer getuige zijn van 
een proclamatie-act, die eindigt met 
de proclamatie van de 65e Kaatboere 
prins! 

De proclamatie-act zal, zoals ieder jaar, 
in het teken staan van het thema. Dit 
jaar is het thema “Kunder geet naat!” 
Daar kun je natuurlijk van alles bij voor-
stellen, maar welke kant het precies op 
gaat, laten we nog even in het mid-
den. Dat kunt u de 19e met eigen ogen 
aanschouwen! Maar wel zeker is dat, 
ondanks dat we dichtbij het vaarwater 
van onze zustervereniging de Naate 
zitten, er dit jaar wederom een echte 
Kaatboere prins zal komen bovendrij-
ven! 

Na de installatie van de nieuwe hoog-
lustigheid zal het feestgedruis nog 
even doorgaan en kunnen de voetjes 
van de vloer op de muziek van onze 
huis DJ Danny2D. 

De entree voor deze avond bedraagt 
€15 (exclusief garderobe) en de zaal 
van het Kunderhoes gaat om 18.33u 
open. Het programma start om 
19.44u.

Scope

Zondag 27 januari | Receptie 65e Kaatboere-prins
Trefcentrum Kunderhoes - Aanvag 14.11 uur.
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Es ich dit sjrief is ut nog oktober en verheug ich mich alwir 
op de sjtart van ut nuuje sezoen: “Kunder geet naat!”

Wat ing schitterend joar, noe eegeluk zunt ut twiee joar, 
hubbe vier gehad, och Desiree is uuveral bie geweas na-
tuurlik. Noa ut verlossende telefoontje van d’r Freek, kos 
de vuurpret gaon beginne. En natuurlik juus wie jiekere 
aankomende prins mos dich schwiege, mer vier koste ut 
wahl mit z´n twieen delen. Saame mit Désirée alles regele, 
vuurbereide en natuurlik pak en sjteek oetzeuke. 

Wat ut get lestiger makt es Kaatboere inkeuper, Kaat-
buurkes- en Volleybal- centebuul is das dich continue 
besjtuursleade mit aanhang teage kumps en ut onger-
werp in principe probeers te mijde, want de sjpionne ligge 
uuveral op de loer. 

Bievuurbeeld, op zoaterdig murrege mit Freek de prinse-
mutsj gaon oetzeuke en dan nog ging 2 sjtond later op Park-
city Life es iestje mit Layla kalle, en dan vooral neet zigge 
dat vroog Freek vanmurrege och al, omdat Layla nl precies 
ut zelfde vroag.

Tussendurch kreeg ich nog ing extra verrassing omdat d’r 
Keuning mich ing lintje ging geëve. Dat wis ich dan natuurlik 
wir neet en d’r Burger vong dat natuurlik sjiek en herhaalde 
dat och ing paar kieer. Ich dach toen, wacht mer menneke in 
jannewaari wits dich ut neet.

En dan geet uit langsam op d’r daag aan en motte vieer de 
kinger gaon vertelle dat ich prins wead, leever neet mer ze 
mooste alle twiee wirke op de daag van de resepsie. Noa 
d ŕ Frank hubbe ze mich drie joar lang op de meest vreemde 
momente gevroagd of ich d ŕ nuuje woerd, mer dat joar 
eegenlik gaar neet.

Tijdens de Keësj 3 pekskes gelag onger d’r boom en doa 
moste ze natuurlik vanaaf blieve, es letste mochte die geeu-
pend weade. Mike kreeg ducktape, Esther un sjpel kaate, 
noch geen kwartje gevalle, en Sanne ing ingepakte prinse-
mutsj, “is ut echt woar”, joa ut is echt woar.

13 Janewari 2018 inne daag dea ich noets gaon vergeate. 
’s Murreges nog rustig opboewe in ut Kunderhoes en ins 
kieke noa de act. Toch hendig es vuurbereiding. Dan noa 
heem de letzte vuurbereidinge treffe en nog ins rustig mit 
d’r Questo wandele.

Nou rustig woeëd dat neet, inins geet d’r telefon, mien zus 
belt om mich te felisiteere, ich schrik mich kapot want dat 
kos ut toch neet weete. Veer hubbe hie toch geen Huls-
bergje in Kunder. Gelukkig veel ut allemoal mit mer de sjrik 
zoat d’r ff in.

Dan ’s aovends rustig de penninge telle wie ummer en oet-
eindelik op sjlinkse wijze de zaal oet gekoame mit hulp van 
d ŕ Remco, achteraaf hei ut bliekbaar toch inne gezieen, en 
doe rustig noa ut zaelke. 

Kitty sjting al te wachte mit de kleijer, mer iesjt ff alle Kaat-

Teruukblik 
Prins Harrie II

4
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buurkes commitee-leede van mich aafkriege en zieker Layla 
dat mich wahl 3 kieer om d ŕ nack hing. “En noe wegweeze 
Layla want ich mot d ŕ prins aan kleie” zag Kitty sjtreng. Ut 
pak aanj, de act geet beginne. Ich sjtoan rustig achter de 
coulisse en wacht op ut ultieme moment om noa de buhn 
te moage, d’r Max hat gewonne en mot noa de huldiging. 
Eindeluk is ut dan sowiet en weat mich d’r helm opgezat en 
loape vieer achter de Hollendsje vlag noa vuure. Pats, welke 
eëzel heat dat trepke zoe hoeeg gemak, mer ich sjtaon op 
de ietsje plek, de muziek sjwelt aan en dan eindeluk de vlag 
omlieeg, de helm omhoeeg en het gejuich oet de zaal. Erm 
in de loch en dich loate zieen. 

Noa de installatie en ut vuurleaze van de 11 punte, de 
felisitaasies natuurlik van Désirée, Sanne, Aod jeugprinses 
Esther I en Mike, de wuurd van de aanwezige notabele, 
goan vier de zaal in en wead nog stevig feest gevieerd.

En dan in dit korte sezoen 
volgen 4 weake woe vanalles 
gebuurt, van ut ene hoegte-
punt noa ut angere. Ies mer 
ins d ŕ nuuje vuursjtelle in ut 
durp, tussendurch noa Wiel-
der, nog noeëts zoeëveul 
water gezieën in de heng 
van de raod.

Ut ietsjte volle weekend 
is meteen och super, hoes 
verseere durch de Oad Prin-
se, weë hei noe verwacht 
dat ich dat dook wat ich 
zelf hub loate maake oets 
vuur de wuuning kreeg. 
Wat zoog ut d ŕ prachtig 
oet, inne daag later posters 
rondbringe mit d ŕ Freek 
en ut hat wirkelijk geen 
moment neet gereëgend. `s 
Avonds noa de Naate, mer 
ietsj ff opwerme heem en 
oetruste, d ŕ Freek griemelt 
en ich veul naatigheed (net 
gek noa al dea reëge). En ja huur doa sjteet CV Nog Inne aan 
de duur om noch get extra te verseere boete, wie sjiek is 
dat.

Bie de Naate wead ut inne sjwoare oavend, veer zulle dea 
ouwe prins ins loate renne, letterluk vroag inne van de Tod-
dezek, “Geet ut noch ouwe”. En dan de resepsie , de ierstje 
kieer vuurafgegange durch de Prinsenlunch, wat ing mooi 
begin van inne super daag. Veuël aandacht vuur nuuj lede 
en jubilarisse, veuël sjpeldjes opprikke durch d’r prins mit 
trillende hendjes. Erg lestig kin ich dich zigge. 

En natuurlijk in de hoeëgtepuntetabel sjtevig op nr. twiee 
de resepsie, wat ing belang-sjtelling en och vuur Désirée is 
er dan een moment om alling te moage geneete. Wat ing 
drukte en wat een uuverweldigende indruk hat dat achter-
geloate op os. Een sjpesiaal bedankjeaan de jonge van Gen 
Berg vuur mie eege leedje “D’r Harie van de Sjutterie”

Noa al die resepsies bie zustervereniginge koam dan de lange 
periode vanaaf seniorenzitting tot aan d’r optoch, elke 

daag op pad mit of alling d’r President of de complete Road.

Mer ich woar natuurlik erg nuujsjierig wea ut nuuje jeugd-
prinsepaar ging weade, en wie sjiek is dat es dan dien kling 
meervoud prins en prinses weade. Prins Yuri I en prinses 
Zara I wat hubt dier d’r ing sjiek sezoen van gemak, zig. Os 
eege moment woar de onthulling van ut Prinsegetske, want 
d’r jeugdprins is ut achterbuurke. Die letzte weak geet veul 
saame mit ut Jeugdpaar en wie sjiek woar dat.

D’r swish swish zal ich wahl noets zoe kinne wie die twiee, 
mer ich hub d’r veul sjpass 
mit gehad. En de allerletzte 
carnavalsmis in de kirk va 
Kunder woar vuur os alle drie 
wahl sjpesiaal.

Wat vuur jiekere Prins ut 
hoogtepunt is d’r optoch 
zondig, sjnuuts op d’r wagen 
laaie, d’r Road kumpt lunsje 
en dan goan veer op noa d’r 
prinsenwagen, en noe sjtoan 
d’r ineens twiee achterum, 
och de Kaatbuurkes ver-
trekke vanaaf de Valkenbur-
gerweëg. Opsjtelle op de 
rotonde en ut groetste deel 
van de optoch kieke. Wat is 

dat ing fiees, en es miene eege 
carnavalsgroep CV Nog Inne d’r 
aan kumpt is ut tied om te ver-
trekke. De Nog Inne Indiaane vuur 
d’r prinsewagen, eindelik ins vuur 
d’r prins va Kunder. Ongerweëg 
sjnuutz werpe, och ing WC rol vuur 
ut Kunderhoes, en geneete vooral 
geneete. 

Vervolgens nog 3 dol daag, mit d’r 
optoch van Ghen Heij op moandig, 
traditioneel afgesjloate in Kunder in 
de Kroon. Om op diensdig d’r carnaval 
aaf te sjleete in ut Kunderhoes. Wat 

waor dat nog gezellig mit al die optreedes. Om 12 oer is dan 
de tied doa om de keetskes oet te bloaze en is de carnaval 
2018 in Kunder vuurbie. Op ing paar sjtond durchhoate in 
de Jonassjtroat noa da. Op woonsdig nog ffkes Hieringbiete 
en afsjeed numme van de schnauze om dan mit Dees en 
Questo 4 daag te goan oet ruste in d’r sjniee in Willingen.

Leef Kaatboere en Kaatboerinne, inne wunsj kint ummer 
oetkomme, och al bisse net zoe oud es de Naate (5 X 11). 
Inne geboortige Eekheuere mit un mam oet Kunder, is prins 
va Kunder. Dit hei ich echt neet wille misse, al die geweldige 
en gezellige momente die vieer hubbe beleefd mit d’r Road 
en zieker och mit uch. Same mit Désirée en de kinger zigge 
ich: Dank uch vuur dit geweldige joar, want carnaval viere 
dees se saame. Ofs dich noe sjprings, zings of zits, es se 
mer geneets, en es dich dan toch geneets doch ut dan op 
de Kundesje Maneer. Leef Luuj van Kunder bedank, ut waor 
geweldig.

Prins van ut Kaatboererieek 2018,

Prins Harrie II

CV De Kaatboere

Prins
Harrie II

2018

Foto: Leon Smeets, 
Voerendaal
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Teruukblik Kaatbuurkes-jeugdprinsepaar | Yuri I en Zara I

Noa 4 joar president te zeen geweës van 
de Kaatbuurkes, houw ich nog mer inne 
wunsch en druim, prins te zeen van de 
Kaatbuurkes en ut leefste mit Zara.

Op inne oavend loog ich lekker op de bank 
en volgens mien pap en mam koame ein 
paar luuj vergadere euver de Carnaval. Dat 
woare Kitty, Lei en Cheriette. Noa ein paar 
minuute vrooge ze mich om efkes mit te 
vergadere. Dat vong ich ein bietje raar. 
En doa woar dan die belangrieke vroag. 
Of ich prins wool weere? Ich woar der 
hielemoal sjtil van. Ut Cheriette leet mich 
toen een foto zeen van de prinses, miene 
druim koam oet!

Es klein meadje vong ich Carnaval al 
de leukste tied van ut joar, ich dansde, 
sjprong, zong en verkleidde mich ut 
leefste jekeren daag. Den druim um zelf 
jeugdprinses te weëre woord groater en groater. 

Tot den oavend eind december 2017. Mien breurke Nino 
woord mit un sjmoes door opa en oma opgehoald en ich 
kreeg te huure dat ich hoag bezeuk zouw kriege. Wie Kitty, 
Cheriette en Leo binnekompe dorsj ich ut pas eg te geluive. 
Ich woord eindelik jeugdprinses. Wiej ich te huure kreeg 
wea miene prins zouw weëre woor ich hielemoal in mien 
element. Yuri woord miene prins!!

Vanaaf ut geheime bezeuk van Kitty, Lei en Cheriette tot 
aan ut oetroope op de proclematie woar inne sjpannende, 
mer veural sjieke tied. Kleier passe, een prinsemutsj en 
kroontje oet-
zeuke en sjtiekem 
foto’s make woar 
fantastisch. De 
mond houwte 
tegeneuver os 
klasgenote en 
vrung, dat woar 
bis mujlik. Mer ut 
lukde os. Elke vrie-
dig in den auto noa 
ut peërdrieje, woar 
de enige kier dat 
ver der vriejoet eu-
ver koste kalle. En 
dan ginge ver auch 
los mit os twea.

Ver leëfde toe noa dat eine sjpeciale moment. 
Mit veul zenuwe sjtong ver doa dan in ut kelderke van ut 
Kunderhoes. Saame sjtinge ver te wachte in de tijdscapsule. 
Langzaam woorte ver ut podium opgerold… Ut leedje 
begon en toen woar ut zo wiet:  ‘This is Power’.  Mit veul 
applaus sjtong ver doa es ut nuuje jeugdprinsepaar van de 
Kaatbuurkes, Prins Yuri I en Prinses Zara I.

Wat ein groat fieës woar dat, onverge-
etelik! In ut Kunderhoes sjloate ver der 
oavend aaf mer ver vierde nog eeve 
durch biej der Prins toes. Groëte prins 
Harrie II woar natuurlik euveral van de 
partiej!

Der volgende daag mochte ver in os sjie-
ke kleijer noa sjoeël. Juf Marjolijn woar 
in heur element dat ze eindelik wir e 
prinsepaar in de klas houw. Ver woorte 
dan ooch fieëstelik in de klas ontvange. 
’s Oavends kom der road same mit Kitty, 
Cheriette en Leo lekker friette eëte biej 
de Prinses toes. Dat woar inne gezellige 
boel.

Diej ganse weëk beleëfde ver wiej in 
inge druïm, op sjoeël, in ut gemeinte-
hoes, euveral sjtinge veer in ut middel-
punt. Ver sjtraalde allebei van oer tot 

oer. Ozze groeëte prins Harrie II houw nog ein extra verras-
sing veur os, namelik de  eupening van ut prinsegetske, de 
verbinding tusje de weuninge van der groeëte en der kleine 
prins. Wiej sjiek woar dat!!

Der optoch woar fantastisch. Vanaf dat ver biej Yuri op der 
waage sjtapte, saame mit ozze prezident Milo en mit de 
road van 11, woar ut ein groeët fieës. De kouw deerde os 
neet en zelfs ut regebuujke van twieë minute moch de pret 
neet drukke, ver woare veul te druk mit geneete en ut gooje 
van sjnuuts, um dat och mer te merke. De roaj wengskes op 
os gezichte, wiej ver van der prachtige waage aafkoamte, 
woare dan och van opwinding en neet van de kouw.

Carnavalsdieënsdig 
mooste ver saame mit 
prins Harrie II de lantaarns 
oetbloaze, mer neet veur-
dat ver mit os drieje ein 
fantastisch optreeje heije 
gegeeve. Veer kreege ut 
gans Kunderhoes aan der 
‘Swish’.  En toen woar 
ut veurbiej… Veur ein 
paar moand. Want hoaf 
november mochte ver 
gelukkig ut nuuje seizoen 
wir leëve inbloaze en ge-
noate veer wir mit volle 
teuge van os prins- en 
prinses-zeen.

Leef luuj va Kunder, vrung en familie, mer veural ut Kaat-
buurkes Comitée en der Kundesje Carnaval, bedankt veur 
dit onvergeatelikke Carnavalsjoar. 

Nieks sjunder wiej Kunder. Alaaf!

Prins Yuri I & Prinses Zara I
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Dinsdag 5 maart | D’r Letste Moal

Dit zul se mesjien herkenne: t ganse hoeës vol mit confetti, 
boa vere, kleijer van de carnavalsdaag...

Doe ligk se dan, op carnavalsdiënsdig. Mit de voël vot op de 
bank. Um ooch op diensdig nog te goan hubse effe get ex-
tra energie nueëdig. Mer es se dan eemoal gees, dan gees 
se ooch nog 1 kieër volle gaas!

Op D’r Letste Moal geave viër dich die energie die se nuedig 
hubs en gunt v’r same D’r Letste Moal volle gaas. In hoeëg 
tempo sjeet v’r door ut carnavalseizoen hin. ‘n Samevatting 
mit verlenging en penalties!

D’r Letste Moal 2019. Mit ‘n sjpektakulère aafsjleting woa 
v’r nog neet te veûl ueëver kenne zigke. Mer v’r beloave 
uch: doamit vilt alles op zieng plaatsj. ECHT ALLES!

Oh en dat dunt v’r neet alling es Kaatboere, dat dunt v’r mit 
z’n allen same. En um dat te bewiëze beginne v’r al ins um 
de Muziekvereniging Voerendaal te neume es partner van 
dees eediesie.

V’r gunt saame los met veul gekke dinger, woanoa vier 
saame de keêts oët bloaze um middernacht. Doanoa is de 
carnaval echt vuurbie en ken se d’r rotzooi thoeës oprume, 
oeëtsjloape en dich verheuge op de volgende ediesie van 
D’r Letste Moal in 2020.

En ‘t sjieke is: ‘t is vuur jiëkerinne! Es se kumps, num dan 
inne mit! Goot hin en vermenigvuldigt uch vuur D’r Letste 
Moal!

D’r Letste Moal op diensdig 5 Maart 2019  
vanaaf 18.11 oer in ut Kunderhoes.

Donderdag 21 februari | De Senioren-carnavalsavond

Zoals ieder jaar organiseren de Kaatboere in samenwerking 
met zuster CV De Naate en de Senioren Sociëteit Voeren-
daal een speciale zitting voor de iets oudere jongeren van 
de gemeente Voerendaal.

Dit jaar zal deze zitting op donderdag 21 februari 2019 in 
De Borenburg plaatsvinden en de presentatie en artistieke 
invulling is in de handen van CV de Naate.

Vanaf 18.30u gaat de zaal open en om 19.00u wordt de aan-
wezigen een carnavalsstrik aangeboden. Om 19.33u zal het 
artiestenprogramma beginnen en zullen een dansgroep, 

buutteredners Gilbert Petit en Peter Vaassen, Tiroler band 
Wiesnhammer, Trio Sjnabbel en Marleen Rutten het po-
dium betreden. Deze zitting duurt tot ongeveer 22.30u en 
daarna is er nog een gezellig samenzijn in De Borenburg!

NIEUW is dat deze avond vanaf nu toegankelijk is voor per-
sonen van 50 jaar en ouder. De entree is 14 euro. De kaarten 
zullen eerst via de Senso aangeboden worden en vervol-
gens in de losse verkoop gaan vanaf 1 februari tot en met 20 
februari bij het t’Kaeshuys in Voerendaal en Slagerij van der 
Poel in Kunrade. Op is op en er is geen dagkassa, zorg dus 
dat u er op tijd bij bent!

Zaterdag 2 maart | Oad Prinse-bal

Traditiegetrouw zal het carnavalsweekend in Kunrade in-
geluid worden op zaterdagavond met het 
Oad Prinse-bal, uiteraard in het Kunder-
hoes. 

Met het thema van dit jaar “Kunder geet 
naat!” kunnen de Oad Prinse vast en 
zeker hun creatieve ideeën goed spuien.

En zoals u ook gewend bent op deze 
avond zal er naast onze Dj Danny ook 
een artiest voor de aanwezigen optre-
den en dit jaar is dat niemand minder 
dan Legata Lederhosen Power! Dit 
duo is geen onbekende in de Limburg-
se carnavalswereld en ook niet op de 
oktoberfeesten. Zij zullen met hun 

aanstekelijke accordeon power muziek voor een perfecte 
sfeer zorgen in het Kunderhoes.

Naast Legata zullen de Oad-Prinse ook 
zelf, zoals u gewend bent, een leuke act 
voor u opvoeren. Hoe deze act er komt 
uit te zien blijft een verrassing. 

Meestal wordt deze ook pas één à twee 
weken voor het zover is in elkaar gezet. 
Niet dat dat te zien is op de dag zelf… 

Dus reden genoeg om op zaterdag 2 
maart 2019 de carnaval in het Kunderhoes 
te komen inluiden. U bent vanaf 20.11 uur 
welkom en de entree is uiteraard gratis.
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Activiteitenkalender seizoen 2018 - 2019

Oad Prinse-bal in Kunderhoes

za. 2 maart

Receptie 65e Kaatboere-prins

zo. 27 januari

Met frietkraam bij voordeur Kunderhoes

di. 26 februari
Blauw Sjuut in gemeente 
Voerendaal.

Proclamatie 53e 
Kaatbüürkes-prinsenpaar

zo. 24 februari

v.a. 14.33u - 20.00u
Met frietkraam bij voordeur Kunderhoes

Carnavalsfeest (met ballon-
trappen) in cafe De Kroon

ma. 4 maart

z0. 3 maart
CARNAVALSZONDAG; met
optocht en aansluitend
Kunderhoesfeest.

vr. 25 januari
Versiering woning 65e 
Kaatboere-prins  



zo. 31 maart
Halfvasten

v.a. 20.11u - 02.00u

“D’r letste moal!”
Afsluiting seizoen 2018-2019

di. 5 maart

v.a. 18.11u-00.00u

wo. 6 maart
Aswoensdag
incl. hieringbiete

do. 21 februari
Seniorencarnaval
Carnavalistische invulling
CV De Naate, Borenburg
 18.30u - 23.30u

v.a. 15.00u

Zondag 3 maart | Optocht Kaatboere/Naate

De gebruikelijke carnavalsoptocht van beide verenigingen 
vindt plaats op carnavalszondag 3 maart, vanaf 14.11u. Voor 
de volgende categorieën zijn er weer diverse prijzen met 
een totale waarde van ca. €1.000  beschikbaar:

• Wages
• Groeëte groepe: 16 + personen, inkl. kinger
• Kling groepe: 6 t/m 15 personen, inkl. kinger
• Gans kling groepe: 2 t/m 5 pers, inkl. kinger 
• Einzelgänger
• Extra: Sjunste kombinaasie & Sjtimuleeringspriees 

Inschrijven kan vanaf heden tot uiterlijk 26 februari 2019 op 
de volgende adressen (of via de website van beide vereni-
gingen en 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 afge-
haald in Café ff Angesj - Kerkplein 63 - Voerendaal.

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 rond 18.11u gelijktijdig bekend 
worden gemaakt in De Borenburg en trefcentrum Kunder-
hoes. De prijsuitreiking vindt plaats in De Borenburg.

a. Kindercarnaval Cortemich + 
 Kunderhoes  13.33u - 19.33u 

b. Sleuteloverdracht 
 gemeentehuis

vr. 1 maart

aan VV De Durchsjtröpere

Paul Meex, v.a. 17.11u

Met frietkraam bij  
voordeur Kunderhoes

Proclamatie 65e 
Kaatboere-prins

za. 19 januari

Kunderhoes v.a. 19.49u - 02.00u

Dontateursactie

za. 12 januari

+ Confetti-verspreiding

zo. 20 januari
Voorstellen nieuwe 
Kaatboere-prins in café’s


