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55 jaar is oud, maar Carnaval is 
ouder!  Pieter Breugel schilderde 
in 1559 een Vlaamse optocht. 
Het stelt de strijd voor tussen 
prins Carnaval en vrouwe Vasten. 
De prins zit op een ton die door 
gemaskerde mannen wordt 
voortgetrokken. Aan zijn spit zijn 
worsten geregen. De vrouw kastijdt 
zich met twijgen en heeft vissen op 
haar broodschep liggen. Een strijd 
tussen rouwstoet en vreugdedans 
was het thema van optochten in 
die tijd.

Maar het kan nog ouder. Uit het 
zuiden van Frankrijk is een preek 
bewaard uit de zesde eeuw. Caesarius 
maakt zich boos over lentefeesten 
die her en der werden gehouden. 
Een paar honderd jaar later worden 
er indexen opgesteld van verboden 
heidense gebruiken. Met name 
worden rituelen vermeld om in 
februari de winter uit te drijven. 
Ook onze Bonifatius waarschuwt 
per brief de paus er op te letten dat 
de Romeinse nieuwjaarsfeesten 
niet uit de hand lopen.

Is het leven een vasten of een 
bruiloftsstoet? Op het schilderij 
van Pieter Bruegel zijn het vooral 
de vrouwen die de vasten person-
ifiëren. Rond de dikzak op de bierton 
fungeren vooral mannen. Maar, zo 
lijkt het, ze amuseren zich allemaal. 
De vrouw met de plank vissen heeft 
zin in haar bestaan terwijl ze de 
dikzak tegenover zich kan bevech-
ten. En de man met het speenvaken 
ontleent zijn betekenis aan de 
ontmoeting met Vrouwe Vasten. 
Het lijkt alsof Breugel plezier heeft 
in het contrast, want dat contrast 
schept het leven. Bedelaars vragen 
aalmoezen en ze krijgen die van de 
carnavalvierders evengoed als van 
de asceten. De marktkooplieden 
verdienen hun geld zowel met het 
vlees als met de vis. 

Dat is de kunst. Om het contrast te 
bewaren in ons bestaan. Ons leven 
kan verrijkt worden als we de 
balans vinden tussen genieten en 
onthouden, tussen shoppen en een 
flink offer geven. Na het feesten 
gaan we vasten, om te ervaren wat 

de meeste mensen op aarde voelen: 
honger en dorst. We bestaan om 
feest te vieren, maar we zijn ook 
vergankelijk. Een glimlach van God 
zijn we, en stof van de aarde! Als 
de Kaatboere voor de vreugdedans 
zorgen, dan maken we in de kerk de 
rouwstoet.

Marij vroeg eens aan haar moeder: 
‘Mamma wat waren we, toen we er 
nog niet waren?’ Mamma haalde de 
schouders op: ‘Toen waren we stof’, 
denk ik. ‘En wat zijn we als we als 
we er niet meer zijn?’, wilde Marij 
weten. ‘Ook stof’, zei moeder met 
tegenzin. ‘Zou’, ging Marij verder, 
‘zou er onder mijn bed dan iemand 
aan het komen zijn, of aan het gaan?’ 
Ik zie jullie met Aswoensdag!

pastoor 
H.Brouwers

Vreugdedans

3www.kaatboere.nl



4

V.l.n.r. staand: Hub Maassen, Hub Wouters, Henk Dumont, Luc Steinschuld, 
Laurens Frusch, Marcel Linssen, Jordi Bijsmans, Noël Tijssen, Ger Jongen, Pascal Debije, Frank Eggen.
Gehurkt: Hub Pieters, Servé Damoiseaux, Michèl Eggen, Bjorn Daniëls, Paul Loop (op de foto ontbreekt Rim Peters) 



5

Aan het verzoek een bijdrage 
te leveren aan de feestgids bij 
gelegenheid van het 5 x 11 jarig 
bestaan van de CV De Kaatboere 
wil ik graag gevolg geven.

In mijn periode als burgemeester 
van de gemeente Voerendaal sta ik 
nog aan de vooravond van Carnaval 
in Voerendaal. Wel hebben mij inmid-
dels de verhalen bereikt dat in Voer-
endaal groots en uitbundig Carnaval 
wordt gevierd.

Dat CV De Kaatboere feest vieren 
daarvan mogen we allemaal getuige 
zijn. De verrassende ontmoeting met 
de banieren, het geweldige feestpro-
gramma en het blad Confetti dragen 
daar allemaal hun steentje aan bij. 
En dan mogen we vooral de Nach va 
Kunder niet vergeten. Een nachtelijk 
spektakel, volgens mij zelfs een uniek 
gebeuren in Limburg. 

Door de organisatie van carnavalsev-
enementen, zoals o.a. de sleutelover-
dracht op het gemeentehuis, 
de carnavalsoptocht, de carnaval-
savonden, tot en met de afsluiting 
op dinsdagavond, zorgt CV De Kaat-
boere jaar in jaar uit voor een gewel-
dig carnavalsfeest en programma 
voor jong en oud. 

Vooral dank aan de leden van de 
vele commissies die het werk achter 
de schermen  verrichten en daarmee 
bijdragen aan het 5 x 11 jarig vereni- 
gingsjubileum van CV De Kaatboere. 
De CV De Kaatboere is voor onze 
samenleving, de gemeenschap van 
Voerendaal, niet meer weg te denken.

Proficiat met 5 x 11 jaar 
CV De Kaatboere!

De burgemeester van Voerendaal
Ed Sprokkel

www.kaatboere.nl
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D’r is in mie leëve
mer eë dat bis dich
mie eëge leef durpke
ich hoat zoe van dich
Ich hub ueveral geloape
mer mie heemwië noa dich Kunder
hat mich toch weer truuk gebrach

Refrein:

Nieks sjunder wei Kunder

doa geet nieks van aaf

doarum mos doe va Kunder gehoate han.

Nieks sjunder wie Kunder

doa geet nieks van aaf

doarum most doe in Kunder geboare zië.
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Leef Kaatboerinne en Kaatboere,

’t Is fieës in Kunder want CV 
De Kaatboere besjteet 5 x 11 joar !
Ee jubileum, dat vuur iekere vast-
eloavesvereniging ’t bereike van inne 
geweldige mijlpoal betekent; 
ee moment om neet onopgemerkt 
vuurbiej te loate goa.                                  

55 joar !!! Wie de vereeniging in 
1954 ontsjtong oet inne kaatkloeb 
woar dit jubileum vuur de oprichters 
nog hieël wieëd weg. Twieë van hun 
sind nog in leëeve en zulle op zondig 
25 jannewaari biej oos jubileum-
reseptie weëde gehuldigd.

In d’r loap van de joare is ’t karak-
ter van  d’r Kundesje vasteloavend 
verenderd; van ee kaffee-fieës mit 
ee beperkt aantal bezeukers is ’t ee 
sjpektaakel vuur ’t ganse durp woeëde. 
De Kaatboere hubbe zich zoeë ’n vaste 
plaatjs in de Kundesje gemeensjap 
verworve en maake, ieker joar opnuuj, 
saame mit al de durpsluuj, veuël sjpass 
en plezeer op de Kundesje meneer. 
Oos vereeniging is inmiddels opgegreu-
jd tot inne sjpringleëvende fieëftiger 

mit ruum 120 leede. Leede, die ummer 
wer, mit al hun versjillende kwaliteite 
op gans get meneere hun sjteintje 
bieëdraage aan de vuurbereidinge en 
de oetveuring van oos aktiviteite. Durch 
hunne belangelooze inzet én natuurlik 
ooch d’r joarlikse financiëele sjteun van 
de burgeriej en ’t bedriefsleëve is er in 
de afgeloape joare gans get bereikt. 

Ooch de ongerstjeune van anger ver-
eeniginge mot geneumd weëde. Woeë 
zouwe vieër blieve zonger de hulp van 
d’r volleybalclub Voelender,  buurt
vereeniging Kundesj Heem, toneel
vereeniging De Jong Boere, de jeugd-
afdeling van d’r voetbalclub Voelender 
en de zangkoeëre Inter Nos en 
The Young Voices ?

Verheugend is verder de konsjateering, 
dat er in de letste joare inkele vaste-
loaves-groepe i Kunder sind ontsjtange, 
die d’r vasteloavend mit oetdraage. 
“De Vlaamingo’s” , “Doa zunt v’r wer” 
en “Werm onger de erm” sind inmid-
dels bekinde begrippe in Kunder. Es 
vuurzitter prieës ich mich erg geluk-

kig mit dees situaasie. Ee woeëd van 
dank aan iekerinne, binne of boete oos 
vereeniging, deë op wat vuur meneer 
dan ooch, hat bieëgedraage aan 55 joar 
Kaatboere, is zieëker op z’n plaatsj!

Tot sjlot wil ich alle luuj, die d’r 
Kundesje vasteloavend ee werm hart 
toedraage, geer oetnuudige om, saame 
mit de Kaatboere, een oetbundig ju-
bileumsezoen te viere. Ee sezoen, mit 
es themaa “Woeë is míéne Oscar ???” 
en woëvan noa afloap hoapelik gezag 
kin weëde: “Dat woar neet te filme!” 
De Kaatboere goant d’r vuur; dieër 
ooch!??!?!?

“Nieks sjunder wie Kunder!!!”  
  
Leo Cremer, 
vuurzitter

www.kaatboere.nl
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Opmerkelijke feiten uit 55 jaar Kaatboere

www.kaatboere.nl

1954  Oprichting uit spaarclub in café 
  “De Kroon”; Proclamatie 1e prins -- 
  Louis I (Vangangelt); Grêt Schreijen   
  president; Sjeng Janssen voorzitter

1958  Proclamatie in “Spoetnik”- tent op 
  “De Kroon”-erf; Eerste optocht met 
  “prinsewagen” -- Paul I (Huveneers)

1964  1x11 jarig jubileum -- prins Wiel I 
  (Moulen); Tijdelijke verplaatsing procla 
  matie naar café “Kunderkruis”; Eerste  
  prinsereceptie (in café “De Kroon”);
  Grêt Schreijen voorzitter (naast 
  presidentschap)

1967  Definitieve verplaatsing proclamatie naar  
  café “Kunderkruis” -- prins Hay I (Eggen)
  
1970  Eerste prins uitgeroepen in voormalige  
  noodkerk (nu trefcentrum Kunderhoes);
  Prins Hub III (Pieters); eerste en tot nu  
  toe enige prins uit Winthagen

1972  Jean I (Erven); enige prins, die 2 jaar 
1973  achter elkaar over Kunder regeerde

1973  Geen prinsewagen in optocht, maar een  
  militaire vrachtauto (“De Kaatboere op  
  herhaling!”).

1976  2x11 jarig jubileum -- prins Paul II 
  (Loop); Tijdelijke verplaatsing prinse-
  receptie naar voormalige noodkerk 
  (nu trefcentrum Kunderhoes);
  Eerste zelfgebouwde prinselijke praal-
  wagen (boot “Paulo II”);

1977  Sjeng Janssen president 

1981  Eerste prins uitgeroepen in “nieuw” 
  (verbouwd) Kunderhoes -- Giel I 
  (Hoenen); Eerste Hoeskamerzitting in  
  café “De Kroon”

1982  Jo Ortmans president en voorzitter; 
  Prins Frans II (Jongen); Eerste Oad-  
  Prinse-avond in café “De Kroon”

1984  Eerste proclamatie-thema: “Parijs” -- 
  Lei III (Leo Cremer); Oad-Prinse-ballet  
  danst “perfecte” Can-Can (!)
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1986  Prins in het gips: Ward I (Schielen) --   
  “McWard, inne prins apart! “

1987  3x11 jarig jubileum; thema “Kunder-
  cabana”; Prins Servé I (Damoiseaux); 
  Definitieve verplaatsing prinsereceptie  
  naar Kunderhoes; Eerste Nach va Kunder

1988  Eerste oad-jeugdprins, die Kaatboere-  
  prins wordt -- Marcel I (Frings)

1991  Geen optocht i.v.m. Golfoorlog -- 
  prins Alphons I (Kicken);
  Oad-Prinse planten lindeboom bij 
  Kunderlinde (In tuin slagerij Meessen;  
  tegenover de plek van de oorspronkelijke
    Lindeboom, die bij de huidige “Hubo”-  
  zaak blijkt te hebben gestaan!)

1993  Sjaak Erkens nieuwe president;
  Leo Cremer voorzitter

1997  Eerste “tweede generatie”-prins: 
  Michèl I (Eggen) - Vader Hay was in 
  1967 Kaatboere-prins

1998  4x11 jarig jubileum; thema 
  “Toettikonfetti” Prins Noël I (Tijssen); 
  Proclamatie voor ’t eerst op zondag-
  middag; Eerste jaargang blad “Confetti”;
                
  Tweede Nach va Kunder; Eerste Hoes-  
  kamerzitting in Kunderhoes; 
  
  Hub Stassen Limburgs buuttekampioen  
  met “De Bokser”;

1999  Verplaatsing Oad-Prinse-avond naar 
  Kunderhoes; Eerste keer Kaatboere-
  organisatie finale Limburgse buutte-
  kampioenschap (Tennishal Hoensbroek)

2000   Proclamatie terug naar zaterdagavond --  
  Björn I (Eussen);

2001  Hub Stassen Limburgs buuttekampioen  
  met “De Chirurg”;
  
2002  Laurens Frusch nieuwe president;
  Tweede keer Kaatboere-organisatie finale  
  Limburgse buuttekampioenschap (Rodahal  
  Kerkrade)

Opmerkelijke feiten uit 55 jaar Kaatboere
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2005  Heerlerweg, Kundesje Prinsesjtroat bie  
  oetsjtek, levert voor de 21e keer (!!!) 
  een Kaatboere-prins: Bjorn II (Daniëls)

2008  Passend bij thema “(re-)Belsj”: 
  Prins Jordi I (Bijsmans), afstammeling  
  van carnavalsgroep “Vlaamingo’s” 
  uit Visé (?);

  Gemeentelijke (Hub Strous)Cultuurprijs  
  voor Hub Stassen

2009  5x11 jarig jubileum; thema 
  “Woeë is míéne Oscar ???”; Prins ?????;

  Derde Nach va Kunder !!!

Opmerkelijke feiten uit 55 jaar Kaatboere
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Foto’s uit de oude doos

www.kaatboere.nl
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Noël I (Tijssen) was in 1998 de vierde Kaatboere-jubileumprins. Na hem gingen de Kaatboere op weg naar 
het volgende jubileum. In dit artikel blikken de prinsen uit de tien jaar na de 44e prins terug op hun jaar.                                                                                                           
In woord en beeld geven achtereenvolgens Patrick I (Leunissen), Björn I (Eussen), Marc II (Schrijen), Henk II (Dumont), 
Luc I (Steinschuld) , Raoul I (Eussen), Bjorn II (Daniëls), Ruud I (de Koning), Bram I (Houben) en 
Jordi I (Bijsmans) hun ervaringen weer. 

Van 4 x 11 naar 5 x 11 (Oad-Prinse blikken terug)

1999
www.kaatboere.nl

Van mien proclamaasie – achterop 
d’r motor bie oad-prins Servé – tot 
aan d’r carnavalsoptocht: alling 
mer sjun momente. En es ich hie 
noa pakweg 10 jaor op terükkiek, 
herinner ich mich al die kling, leuke 
dinger oach weer. Zoals het gezicht 
van d’r Marcel Linssen achter de 
bühne bie d’r proclamaasie-act, de 
jeugdspieëlere van de voetbalclub die 
mich tientallen zekskes chips op de 
recepsie hubben gegeëve (loat Sonja 
Bakker ut neet huure), ut seere van 
mien auwesjhoes (d’r Jan Heuten hat 
doa hiel veuël werk gedao), d’r schit-
terende carnavalsoptocht mit hieël 
veuël luuj op d’r Hoeëgeweëg.

Mer oach noa mien aftreeje es prins 
hub ich es oad-prins en lid van CV 
de Kaatboere zoeë veuël sjun dinger 
mitgemakt. Teveuël om hie op te 
neume. Ich bin vuur de res van mie 
leëve lid van de groeëte Kaatboere-
familie. En saame mit uch kiek ich 
oach al vol verwachting uut noa 
de “Nach van Kunder”. Ik hub hie 
zoveuël leuke dinger uuver gehuurd 
van miene pap en mam en anger luuj. 
Ich wil ut noe waal uns mitmake!
Aafsljeete wil ich mit ut motto, dat 
sinds 1999 oach mien motto is: 

“D’r is nieks sjunder wie Kunder”

Prins Patrick I (Leunissen)

In ut jaor 1999 waor ich Prins 
van CV de Kaatboere. Die hieële 
carnavalsperiode bevatte alling 
mer sjun momente vuur mich en 
mien familie (kiek mer eens noa 
de foto’s).

Inne terükblik van Prins Patrick I
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bv
instal lat ietechniek

VOERENDAAL
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2000CV De Kaatboere is met haar lange 
traditie een bijzondere carnavals-
vereniging. Het is een grote eer aan 
deze traditie als prins te mogen 
bijdragen. Ik kijk met veel plezier 
terug naar het jaar 2000. Een bij-
zondere herinnering, vol met alleen 
maar hoogtepunten. 

Uitstapjes met de Raad van Elf 
naar zusterverenigingen, bezoek aan 
’t Veldje, de vele zittingen, de optocht 
en niet te vergeten de proclamatie 
en de receptie. Deze belevingen zal 
ik nooit vergeten. Als oud-prins 
blijft jouw hart altijd liggen bij de 
vereniging. Het vertrek naar het 
hoge noorden maakt het voor mij 
soms lastig deel te nemen aan de 
activiteiten. Al zal ik mijn gezicht 
blijven tonen.

55 jaar Kaatboere. Dat is een lang 
leven voor een club pandoerende, 
klaverjassende, harten jagende, 
toepende toepesse! Zo zie je maar 
weer dat lol trappen en sjpass maken 

de mensen jonk en gezonk houdt! 
Fantastisch. Reden te meer om er 
dit jaar met z’n allen weer eens 
uitbundig  tegen aan te gaan. 
Leve Kaatboerinnekes en Kaatboere, 
d’r is nieks sjunder wie Kunder. 

Alaaf!

Prins Björn I 
(Eussen)

Björn I: Je kunt maar één keer prins zijn

’T joar 2001 woar mie joar. Ich 
woar d’r gelukkige deë uëver ‘t 
Kaatboere-rieek mog regeren. En 
dat is noe alwir 8 joar geleie. Wat 
is dat sjnel gegange. Mer wen ich 
d’r zoeë uëver zit noa te dinke, mit 
inne “big smile” op miee gezig, dan 
is ’t jus of ‘t gistere geweë is. 

Ich zieë ’t direk wir vuur mich: ‘t 
moment dat ‘t duidelik wuëdt dat-ste 
prins wuëst, ‘t koope van de nar-
rekap en ‘t tenue, de sjpanning vuur 
de proclamatie, ‘t vuurleëze van de 
proclamatie, de enthousiaste reac-
ties, de receptie, ‘t seere van ‘t hoes, 
de vöale bezeuke met d’r road van elf 
aan anger vereniginge en natuurlik 
d’r optoch. ’T blief nog ummer sjoeën 
um d’r aa teruk te dinke.
 
De activiteite die ich jus opnoom zulle 
jidderinne waal bekend in de oere 
klinke. Mer d’r zunt ooch activiteite 
die neet zo bekand zunt bij ‘t pub-
liek. Zoeë woar ’t bie mich ee groeët 
“avontuur” um beveurbeeld de kleier 

Oad-Prins Marc II

www.kaatboere.nl
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2001en de narrekap te goa gelle. Doe 
dinkst dat-ste in inne sjpionagefilm 
zits. D’r groëte angs is namelik dat 
inne get in de gaate kiet en dat de 
identiteit van d’r nuuje prins bekand 
wuëdt. Um dat te vuurkomme wuëdt 
d’r op “strategische” plekke, wieet 
boete Kunder, mit d’r toenmalige 
president aafgesjproake um doanoa 
in ‘t boeteland de sjpulle te goa gelle. 
Doabie ontsjtong d’r bie mich ing 
amusante discussie uëver de nar-
rekap. Dat kos toch ech neet dat ich 
zoeë ing kap mit “flappe” wool. “Dat 
woar nog noets vertoeënd en dat kos 
toch ech neet in Kunder”, zag d’r 
Jacques. Mer went ’t nuëdig is motste 
es inne gouwe (aansjtoande) prins ge-
broek maake van dieng regeermach. 

Es aansjtoande prins hub ich ooch nog 
ing ganse hoop anger leuke dinger 
mit gemak. Zoeë hub ich beveurbeeld 
mit de krismes heem mit die jus 
geneumde narrekap vuur d’r televies 
gezeëte. Ich woar gaar neet gewend 
om mit ing mutsj of get angesj op d’r 

kop rond te loope.  En doa mot-ste 
toch ee bietje aa wenne. Dus alle ger-
diene toe en opzitte deë handel. 
Wieër hub ich bevuurbeeld oog nog 
inkele kiere vuur de proclamatie mien 
11 punte vuur d’r sjpeegel geoefend. 
Huujstedaags kum-ste neet mieë zoeë 
vöal tekste in ’t Limburgs teëge
die-ste mos vuurleëze, ... doe kumst 
aan ‘t oefene. Want doe wils toch dat 
‘t allemoal good geet bie de procla-
matie. 
Tot sjlot is ‘t maake van de proclama-
tiefoto ooch ing biezondere activiteit. 
In d’r winter, op inne donkere oavend, 
mos ich noa d’r Leon Smeets um fo-
to’s te maake. Mer dat mog natuurlik 
neet opvalle. Dus mit inge lange jas, 
op d’r fiets felle lichtbundels ontwiek-
end, noa d’r Leon um toen sjichtig um 
mich heer kiekend sjnel aa te belle en 
es inge deef in de nach noa binne te 
glippe.

Dit zunt inkele vuurbeelde van erg 
leuke activiteite die-ste es (aansj-
toande) prins op diee telderke kriest. 

Oog al is dit bie ‘t groeëte publiek 
mesjien neet zo bekand, ‘t zunt leuke 
herinneringe woa ich, neëve de be-
kande groeëte activiteite, ontzettend 
gruëtsj op bin. Wat dat alles bewies 
vuur mich dat d’r NIEKS SJUNDER 
WIE KUNDER is. 

Alaaf!! 

Prins Marc II (Schrijen)

Oad-Prins Marc II (deel 2)

www.kaatboere.nl
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Garage Mennens-Tijssen
Citroën specialist en bovendien...
sterk in elk merk!

Vier wunsche uch inne gesjmierde vasteloavend!
Veul spass en plezeer mit uch 5x11 joarig jubileum.
www.garage-mennenstijssen.nl - Vink 6, 6363 CA Wijnansrade - Tel. 045-5242043 / Fax 045-5245125
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2002
Ich kin ‘t mich nog good herin-
nere…..Ut woar inne naate, 
kouwe november-oavend en vieër 
woare vanoet Heële nog effe 
neergesjtrieëke bie Café Pim. 
Vieër, dat woar ut Kommitee Kaat-
büürkes, woare ierjs in Heële bie 
d’r Griek goan oêt eate, vanweege 
’t aafsjeed van ’n aantal leden. 
Ongerangere Gustienne en ich sj-
topte noa 10 joar Kaatbüürkes.

Pim houw d’r hoatkachel nog ins flink 
opgesjtoakt mit vanalles wat hee 
zoeë in en rond ut hoes kos vinge, be-
halve … hoat. De wermte woar recht 
evenredig aan de hoeveelheid kool-
monoxide en sjwaam die de ruumte 
binne de kortste kieëre vulde. Dink 
doa nog d’r nuudige sigarette- en si-
gaaresjwaam bie (dat moch toen nog) 
en geer kint uch vuursjtelle dat vier 
allenuj ginne kloare kop mieë houwe. 
En dan hub ich d’r alcohol nog boete 
besjouwing geloate..…

In die sfeer zoot ich mit Leo Cremer 
aan de tieëk get te filosoferen uuver 
’t naderende carnavalsseizoen en ich 

Henk II: Wie van d’r noeëd ing deugd gemakt woerd….   
       inne kieëk achter de sjerme

houw in de gaate dat d’r Leo zicht-
baar mit ee probleem in ziene maag 
zoot.

Noa ee pilske (want zoeë sjnell geet 
dat bie d’r Leo) koam ut hoeëge 
woeërd duroet: hea en ut besjtuur 
woste nog neet zieëker of ze oêtein-
delik mit d’r beoogde kandidaat-prins 
tot üüvereesjtemming koste komme.
Ut zal durch d’r koolmonoxide zieë 
gekomme dat ich doaop gereageerd 
hub mit de wüürd:
Och Leo, went d’r noeëd aan d’r maan 
kumpt en doe has ginne prins, dan 
kins doe nog ummer ee beroep op 
mich doeën.

D’r daag doanoa, toen d’r koolmon-
oxide woar oetgewirkt, en zieëker de 
daag en weëke doanoa, woar ich dit 
vuurvaal al gans vergeate…..tot dea 
daag tussche krismes en nuujjoar.
Leo Cremer aan d’r telefoon; of ich 
die oetsjpraak van toen bie Pim se-
rieus gemeind houw en of ich besjik-
baar woar om d’r 48ste prins van de 
Kaatboere te weare.
Dan vilt dich eëve nieks mieë in. 

Iersj natuurlik krisisuuverlik mit 
Gustienne; mèr went dat zich ee nuuj 
kleadje in Heële mog hoale, houw dat 
gein enkel probleem doamit. Doanoa 
gezamelik üüverlik mit d’r Sjaak en 
d’r Leo en dan komme de vroage: bin 
ich neet te oad doavuur (ich woar 
op dat moment 49), mèr ja van d’r 
angere kant……auw katte mot me 
neet mieë lieëre moeze. Ich houw ee 
bietje leëveservaring en ich leep al 
get joare mit in d’r verein.
“Mér de sjtatuute dan; doa sjteet 
dat d’r prins van de Kaatboere neet 
getrouwd of saamewoeënend moag 

www.kaatboere.nl
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2003
Es ‘t mit krismes woar, hub ich ‘t 
lieske al kloar: 
 
 1. Vrundsjap. 
Hub ich al ervaare wie ich prins woar. 
Va hieël völ luuj. Va luuj va Kunder, 
de luuj oet de sjtroat, de vrung en 
familie. En va d’r road. Doa merk ich 
dat noe nog bie. Doarum hub ich later 
ooch gevroagd, of ich doa biej mog 
komme. En die manne vonge dat nog 
good ooch!

 2. Creativiteit. 
Al joare inne va de groeëte peil-
ers va de carnaval in Kunder. In de 
proclamaasieact, mer ooch op d’r 
oad-prinse oavend en de hoeskamer-
zitting komme soms de gekste ideeje 
noa vuure. Ich ving ’t da ooch sjiek, 
dat ich mit moag dinke uever wie de 
proklamaasie in ee zit en mit moag 
doeën aa de oad-prinse act. En af en 
toe get piensele aa ’t decor. 

 3. Herinneringe. 
Ich vergeat dinger… De herinneringe 

Luc I: Es ’t...

zieën. Ich ving waal dat de sjtatuute 
dan aagepast motte weare, want 
Gustienne en ich woeëne al saam 
evanaaf 1979.”

Twieë daag later woar de algemene 
ledenvergadering en woeëte de 
sjtatuute gewijzigd: Noeëd brikt wet, 
of angesj gezag: in d’r noeëd vrit d’r 
düüvel vleege! Doamit houw ich gein 
argumente mieë om d’r ongeroet te 
komme en hub ich joa gezag.
D’r woare nog twieë weëke tot de 
prinseproklamaasie en in die twieë 
weëke moos alles gebuure: kostuum 
aanmeëte, foto’s maake, prokla-
maasiepunten opsjtelle, miene eige 
agenda aapasse, etc.

Ut vuurdeel van dea tieëdnoeëd woar, 
dat om mich heen niemes oach mer 
get in de gaate houw. Zelfs mien 
familie wos nurgens van en dat numme 
ze mich tot op d’r daag van vandaag 
koalik. En went zelfs d’r Jos Keulen 
geen benul houw wea prins zou weare, 
dan kinste pas echt sjpreëke van ee 

good bewaard geheim.
Des te sjpontaner en oetbundi-
ger woare de reacties bie mien 
proklamaasie op 13 janewari 2002, 
precies om 00.46 oeër. Ich hub d’r 
versjteld van gesjtange wie emo-
tioneel de luuj om mich heen zoeën 
prinseproklamaasie mitbeleëve. 
’T Is tekenend vuur de maneer 
woaop in Kunder Carnaval beleëfd 
en gevierd weat.

Ich han d’r van genoate, van ut 
iersjte tot ’t letste moment. Dat is 
oach de rede, woarom ich noa mien 
prinsejoar besloate hub om oach ee 
paar joar mit te drieëne in d’r Road 
van Elf.

Ich hoop dat vier een sjitterend 
jubileumjoar teagemood gunt en 
dat d’r Carnaval in Kunder nog ee 
langk en gezond leëve is besjoare 
mit ’t Kunderhoes als sjtralend 
middelpunt.

Henk II

www.kaatboere.nl
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2004
dat v’r ing eege plek moage hoate, 
zieëker, umdat dees vereniging toch 
al get jeurkes mitgeet en ’t gruët-
ste durp va de gemeente verteg-
ewoordigt. Alle angere dinger op dit 
verlanglieske hoaf ich eegelik neet 
te vroage. Die zunt d’r al allemoal. 
Doarum wunsj ich mer es insige be-
langrieke punt de Kaatboere toe:
 
 7. Ee lang en gelukkig leave!

Luc I (Steinschuld)

herinnere aa ’t seizoen woa in ich 
prins bin gemak. Want prins zieë, dat 
besjteet volges mich neet. Prins wead 
se gemak. Durch de luuj die d’r umhin 
sjtunt, de luuj va Kunder, d’r road, 
de Kaatboere, de luuj va de sjtroat, 
de anger vereniginge, de vrung en 
familie. En gidder joar wead inne 
nuuje jong prins gemak. Dat hilt 
’t sjpannend!

 4.Vriëheed. 
Neet te völ regeltjes, ginne is mieë  
es wie inne angere. Volges mich geet 
’t zoeë nog bie de Kaatboere en dat 
mot zoeë blieve! 
 
 5.Kwatsj. 
Van alle kwatsjgroepe va Kunder hub 
ich vuural ervaring mit Werm Onger 
de Erm, woa ich in mit moag helpe. 
Mer ooch bie angere groepe sjtroalt 
’t plezeer d’r vanaaf. 

 6. Toekomst. 
Tja… Wie geet die weade? Ich hoop, 
dat v’r ing eege plek moage hoate, 

wil ich toch neet mieë kwiët. Geluk-
kig hub ich get dinger um mich aa vas 
te hoate: ’t Pleatje va de medaille, ’t 
kostuum mit leüker va de sigarette va 
luuj woa ich mit gekald hub, de kap 
mit sjmienk aa alle kante, de heüsje 
mit d’r plek va ’t sjnuuts d’r nog aa, 
de sjpulle die ich va luuj as kadoo 
hub gekriëge en natuurlik de foto’s. 
Onger angere van K1 teevee, ’t thema 
woa in ich oatgeroope woeët.  Die 
sjpulle loate mich op alle plaatsje 

 

Luc I: Es ’t... (deel 2)

www.kaatboere.nl
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Wij feliciteren Carnavalsvereniging De Kaatboere 
Kunder van harte met het 5 x 11 jarig jubileum! 
 
Verkleije, schminke, de sjtraot op, ’t café in, muziek make, polonaise, optochte loupe en kieke 
….’t Roëd, gèèl en greun kleurt door de Limburgse sjtroate.  De Carnaval is wer in os 
Limburgse land. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
www.rabobank.nl/centraalzuidlimburg
Rabobank Centraal Zuid-Limburg (045) 561 9000 

Of het nu gaat om theater of muziek. Een ding is zeker, 
het leven wordt er een stuk kleuriger van. Daarom doet 
de Rabobank aan cultuursponsoring. Door bijvoorbeeld 
een financiële bijdrage te leveren aan het in 
standhouden van lokale Carnavalsverenigingen! 

Het is tijd voor Carnaval! 
 

Of het nu gaat om theater of muziek. Een ding is zeker,
het leven wordt er een stuk kleuriger van. Daarom doet
de Rabobank aan cultuursponsoring. Door bijvoorbeeld
een financiële bijdrage te leveren aan het in 
standhouden van lokale Carnavalsverenigingen!

Het is tijd voor Carnaval!
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20052005, het jaar waarin ik prins Bjorn 
II van Kunder was, is voor mij een 
jaar om nooit te vergeten. Een 
jaar ook, dat zo weer voorbij was. 
Jammer, want het beviel mij goed 
tussen die 11 van de Raad. 

Bjorn II: Beste mensen van de 
    gemeenschap Kunrade

Bijna ieder weekend naar een 
receptie of proclamatie; tot in de 
kleine uurtjes waren wij samen.
Toen bijna aan het einde van de 
carnavalsdinsdag om 00.00u van 
het jeugdprinsepaar en mij werd 

2004 was voor mij een geweldig 
jaar. Vanaf het moment van uitro-
epen word je als nieuwe PRINS 
door de leden van de Raad van Elf 
in hun midden opgenomen.               

Vervolgens ieder weekend recepties 
met de Raad bezoeken; de ene nog 
gezelliger dan de andere en ’s avonds 
onder begeleiding weer thuis worden 
gebracht.

Dan de optocht. Dat is echt iets, dat je 
moet meemaken. Bovenop de prinsen-
wagen staan en al die mensen langs 
de kant zien juichen. Dat is in één 
woord SUPER !!!

Ook na het aftreden blijft het leuk, 
want dan word je opgenomen in de 
rangen van de Oud-Prinse, en dat 
voor de rest van jouw leven !

Prins Raoul I (Eussen),

50e prins van de Kaatboere

Raoul I: 
  Een geweldig jaar!

www.kaatboere.nl
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2006
Na in 2006 een geweldig seizoen 
te hebben gehad als prins van de 
Kaatboere, gaat het leven door.
Het idee dat je in een leegte zou 
kunnen vallen, gaat helemaal niet 
op, want je wordt direct opgenom-
en bij de Oud-Prinse. Een groep die 
uit allemaal verschillende soorten 
mensen bestaat, met allemaal hun 
eigen leven en maar EEN gemeen-
schappelijk onderwerp. Ooit waren 
ze allemaal prins  bij de Kaatboere.

De eerste taak die je daar krijgt is 
het organiseren van het jaarlijks 
Oud-Prinse-uitstapje. Hoe krijg je al 
die verschillende vrienden aan het 
bewegen en aan het genieten ?

Dus de eerste taak was meteen een 
moeilijke. Al met al heb ik begrepen 
dat het toch een geslaagd uitstapje 
was. Het jaarlijkse uitstapje is iets 
wat altijd bij iedere Oud Prins op de 
agenda zal blijven staan.  De rest van 
het jaar is uitzingen en wachten tot 
de 11de van de 11de.

Na mijn prinsenjaar ben ik uit het 
Nuthse vertrokken en verhuisd naar 
het Kundesje (terug bij pap en mam).
Daarvoor ben ik nog van job veran-
derd en ben ik gaan werken in het 
Mestreechse. Hier heb ik mijn huidige 
vriendin Sabrina leren kennen. Ze 
woont in Maasmechelen en daar kun 
je mij nu ook geregeld vinden. 

Dus als je het goed bekijkt, Mestreech 
grote carnavalsplaats, België waar 
ook de carnaval volop gevierd wordt, 
en natuurlijk het mooie Kunrade.

Ruud I: De jaren erna…..

verwacht om de brandende car-
navalslantaarn uit te blazen, had ik 
daar wel even moeite mee, want voor 
mij kon het niet lang genoeg duren. 

Bijna een jaar later kwam voor mij 
natuurlijk ook de dag, dat ik plaats 
moest maken voor een nieuwe prins. 
Heel jammer, want ik had best nog 
een jaar als prins volgehouden.
Ik ga nu gewoon door met plezier 
maken, want behalve lid van de Oud-
Prinse ben ik nu ook lid van de Raad 
van Elf.

Ik wens de jubileumprins een gewel-
dig regeringsjaar toe; alles onder ons 
motto “Nieks sjunder wie Kunder !”

Prins Bjorn II (Daniëls)

www.kaatboere.nl
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Mijn aftreden was pijnlijk maar 
mooi.Prins ben je maar voor een 
jaar en oud prins voor de rest van 
je leven. Ik zal zeker actief blijven 
binnen de vereniging want zo iets 
moet blijven bestaan, maar ook 
omdat je iedereen die ervaring 
gunt.

Die prachtige momenten. 
Net zoals mijn eind toespraak kort en 
krachtig maar geheel vanuit mijn hart

Nieks sjunder wie Kunder

KUNDER ALAAF 

Bram I (Houben)

Bram I: Lieve mensen...

De Kaatboere blijven me dus in het 
bloed zitten, hoe je het wendt of 
keert je zult er na dat je prins bent 
geweest nooit meer vanaf komen.

Elk jaar zie ik een Oud-Prins erbij 
komen en ga je beseffen dat je ook 
niet meer de jongste bent…….
Als de Oud-Prinse bij elkaar ko-
men, is van leeftijdsverschil niets te 
merken, nou tot dat het laat op de 
avond wordt. Je zou zeggen dat de 
oudjes moe worden maar helaas is 
het nog steeds andersom. De jonge 
Oud-Prinse houden de oudjes niet bij, 
iets wat altijd een raadsel zal blijven.

Het leven gaat door en we zijn tegen 
het wel bekende 5x11 jaar aan-
gelopen. Een jubileumjaar waar al 
enige tijd naar uitgekeken wordt. Ik 
wens de Kaatboere heel veel succes 
met het komend jubileumjaar en hoop 
dat ik mijn steentje ook nog kan en 
mag bijdragen.

Prins Ruud I (de Koning)
www.kaatboere.nl

Familieplaatje: Marc I (Loop), Bram I (Loop), 
Marcel Loop (mede-oprichter), Paul II (Loop)
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Tel. 045-4009721                                                                                 Fax 045-4009726

E-mail: info@pompen-service.nl                             Website: www.pompenservice.com

Pompen Service Limburg

Kundergats 10

6367 BK  Voerendaal



33

2008
Ich han ummer unne kieër prins 
willen zieën. Mer dat ze mich op 
mien 21e al hubbe gevroagd woar 
echt ‘n verassjing vuur mich. Toen 
mien ouwesj mit ‘t nuujs koame 
woar ich dan ooch ech verbaasd. 
Toen begos ‘’t lange zjwiegen en 
d’r tieëd van vuurbereidinge. Unne 
tied woe ich veuël plezeer aan hub 
beleëfd. Mer t echte prins’-zieë 
begos pas toen ich woeëd oët-
geroope !

Biej de zitting vuur de proklamaassie 
deeg ich alsof ich nog nurges van wis 
en zoat ich gewoon gezellig mit mien 
vrung van de oavend te geneete. 
Noa un tiedje kreeg ich hét tele-
foontje van der Laurens dat ich mich 
moos goan umkleiëe. Omdat ich zoe-
lang voet woar woeëte mien vrung al 
get nerveus en Sanne moos mer alles 
ontkinne. 

Toen de lampen aanginge op de buun 
en ich sjtong doa, dat waor toch waal 
‘n geweldig geveul. Mien vrung van 

VCV begoste mienne naam te sjreien 
en toen woar mienne aovend gans 
gesjlaagd. De voltooiing van mieng 
proklamaassie maakte ut gans aaf. 
Noe woar ich ech prins. 
Vanaaf dat moment hub ich in unne 
roes geleëfd, mit als hoeëgtepunt 
mien eige reseptie. Het woar gewel-
dig dat zoveul luij doa woare en met 
name de opkomst van VCV, gans in 
tenue. Dat mien ouwesj en vriendin 
auch gekroeënd woeëte durch de 
Vlaamingos, noe woar het plaatje 
compleet. 

Vuur ing oetsjtepke hub ich d’r  road 
zelfs mitgenoame noa ing van mien 
volleywedstrijden. Het resultaat woar 
alleen teleurstellend, 3-1 verloren! 
Mer dat kos de pret neet drukke vuur 
de rest van d’r oavond. Alle oëtsjtap-
kes woare geweldig.  

Het letterlijke en figuurlijke hoe-
ëgtepunt woar toch waal om boave 
op de waage te sjtoan mit de optoch. 
Ich hub ech geluk gehad mit ut weer, 

de luuj langs de kant en de sfeer. 

Jammer genoeg is ut vuur mich 
alweer bienoa vuurbie, ich hub d’r 
mit volle teuge van genoate en ich 
kiek ooch heel erg oet noa t jubileum-
joar. Dan goan ich mien macht uuver- 
draage aan dr 55e prins en hoop 
dat deaé net zoeën super joar kriet 
as ich. 

Nieks sjunder wie Kunder!!

Jordi I (Bijsmans)

Jordi I: Terükblik

www.kaatboere.nl
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Louis I ‘54
Louis Vangangelt

Grêt I ‘55
Grêt Schrijen

Sjeng I ‘56
Sjeng Moonen

Hein I ‘57
Hein Janssen

Paul I ‘58
Paul Huveneers

Jo I ‘59
Jo Vangangelt
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Jo II ‘60
Jo Nilwik

Lei I ‘61
Lei Erven

Hub I ‘62
Hub Lemmens

Jo III ‘ 63
Jo Treuen

Wiel I ‘64
Wiel Moulen

Prinsengalerij 1954 - 1964
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Sjef Eggen
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Prinsengalerij 1965 - 1976
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Henk I ‘83
Henk Cordewener

Lei III ‘84
Leo Cremer

Laurens I ‘85
Laurens Frusch
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Ward Schielen

Servé I ‘87
Servé Damoiseaux

Prinsengalerij 1977 - 1987
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Marcel I ‘88
Marcel Frings

Marc I ‘89
Marc Loop
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Joost I ‘94
Joost Loop

Maurice I ‘95

Maurice Kerckhoffs
Ger I ‘96

Ger Jongen
Michèl I ‘97
Michèl Eggen

Noël I ‘98
Noël Tijssen

Prinsengalerij 1988 - 1998
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Raoul I ‘04
Raoul Eussen

Bjorn II ‘05
Bjorn Daniëls
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Ruud de Koning
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Patrick I ‘99
Patrick Leunissen

Björn I ‘00
Björn Eussen

Marc II ‘01
Marc Schrijen

Henk II ‘02
Henk Dumont

Luc I ‘03
Luc Steinschuld

Prinsengalerij 1999 - 2009
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Programma

55e prinseproklamaasie
Zoaterdig 17 jannewaarie 2009

Aanvank: 19.22 oer (zaal oape 18.33 oeër) 
Entree: 11 euro (mit garderoob) 

JubileumDaag
Zondig 25 jannewaarie 2009

Mis O.L.V. Kerk Kunrade: 11.00 oeër
Jubileum reseptie: 16.11 oeër
Fieësoavend: 19.33 oeër
Entree: vriej 

Scope 
Buuttereedner Pierre van Helden

W-Dreej
Domm & Dööl

Kartoesj
Angelina

ZiZiKweKwe
Proklamaasie-act

DJ

DJ 
Orkes All Sounds

Lokaasie: Trefcentrum Kunderhoes, tenzij anders vermeld 

Pierre van Helden

Domm&Dööl

Scope
Vier Veere
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Programma

Nach va Kunder
Zoaterdig 7 feberwaarie 2009

Aanvank: 23.11 oer (eind 7.33 oeër) 
Entree: 55 euro (all inclusive)

Oad-prinse oavend
Zoaterdig 21 feberwaarie 2009

Aanvank: 20.11 oeër 
Lokaasie: Trefcentrum Kunderhoes
Entree: vriej 

Hoeskamer ziiting
Dieënsdig 24 feberwaarie 2009

Aanvank: 17.11 oeër 
Entree: vrij 
 Jachthoornkorps Gluck Auf 

Dansgarde Ritzerfelderjonge
Tonproater Cees Verhulst

Beppie Kraft
Vier Veere
Sjwats Wies

Trumpet Stars
Koalejitze

DJ

Rockwiever      Kellerjungs 
Oad Prinse     DJ

Sjluuteluüverdrach
aansjloeëtend fieës in Kunderhoes

Vriedig 20 feberwaarie 2009

Aanvank: 19.00 oeër 
Lokaasie: Gemeentehoes 
Entree: vrij 

Senioren Orkes
Hub Stassen

Trumpet Stars
(Mini) Jazzballet

Optreedes:
Iekerinne, deë mit inne 
leuke act de buun op 

durf te goan!.

Ritzfelder Jonge

Hub Stassen

Rockwiever
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In Ku-un-der zint vier geboare
Doarum zint vier zoë bliej
En dat durp bliet os bekoare
Ut is juus un sjilderie
Ut is zoë fijn um hie te leëve
en dat moage te beleëve
Want hie sjteët toch os auwesjhoes
En nurges angesj vuele vier os toes
Want vier vinge toch dat Kunder
‘t allersjoenste is
En wea hiet neet hat gewoënt 
dea hat zoë veul gemis
Vier kinne gaar neet boete dit durp
Doa geët nieks boave os kling durp
Doa geët nieks boave os durp
Want vier vinge toch dat Kunder 
‘t allersjoenste is
En wea hiet neet hat gewoënt 
dea hat zoë veul gemis
Vier ruile neet mit London of 
Paries
Os eëge Kunder bliet ut paradies

Refrein:

Prinseoavend is ut weer

Zint vier allenuj biejeë

Wat os sjmak is eë gleëske beer

Drinke vier dur mië es eë

Huure vier eë sjtuk muziek

Loape vier doa achteraa

De oad-prinse die zurge vuür 

sjtimmung hie

Inne echte Kaatboer is doa bie

In Ku-un-der zint vier geboare
Doarum zint vier zoë bliej
En dat durp bliet os bekoare
Ut is juus un sjilderie
Ut is zoë fijn um hie te leëve
en dat moage te beleëve
Want hie sjteët toch os auwesjhoes
En nurges angesj vuele vier os toes
Want vier vinge toch dat Kunder
‘t allersjoenste is
En wea hiet neet hat gewoënt 
dea hat zoë veul gemis
Vier ruile neet mit London of 
Paries
Os eëge Kunder bliet ut paradies

Refrein 2x

Oud Prinseleedje
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Traditiegetrouw zal de zaterdag 
voorafgaand aan carnavalszondag 
het Oud Prinsebal georganiseerd 
worden. Zoals de naam al doet 
vermoeden wordt deze avond 
georganiseerd door de Oad Prinse 
van de Kaatboere.

De Oad Prinse hebben zich ook dit 
jaar weer  ten doel gesteld om er een 
gezellige avond van te maken. Wat 
de bijdrage van de Oad Prinse zelf 
wordt,  is nog een geheim. Maar zeker 
is dat ze zich weer van hun beste kant 
laten zien in de oad Prinse-act, die 
dit jaar is omgevormd tot  “Korte film 
van de Oad Prinse”. Met deze “film” 
willen ze, bescheiden als ze zijn, een 
gooi doen naar de Oscar voor de beste 
korte film, beste acteur, beste bijrol, 
beste regie etc. Of dat zal lukken 
blijft natuurlijk de grote vraag, maar 
u kunt erop rekenen dat de “film” 
de moeite van het bekijken waard is. 
Maar smaken verschillen nu eenmaal 
en de redactie voelt zich niet aans-
prakelijk als achteraf blijkt dat de film 

Zaterdag 21 februari : Oad-Prinse-avond.

weliswaar vele prijzen in de wacht 
sleept, maar dan geen Oscars maar 
de Razzie’s…. 

Verder zal er die zaterdagavond 
21 februari 2009 nog veel meer te 
beleven zijn in uw eigen theater aan 
de Hogeweg. In het Kunderhoes zul-
len de Rockwiever oet Mestreech de 
aftrap geven. Zij zullen ergens tussen 
21.00 uur en 21.30 uur het Kunder-
hoes wakker maken met hun Lim-
burgse versies van bekende rocknum-
mers. Ook zullen de inmiddels bekende 
Duitse vrienden van de Kellerjungs nog 
een optreden verzorgen met hun aan-
stekelijke Duitse carnavalsmuziek.

Wilt u dit allemaal meemaken en 
genieten van een gezellige avond dan 
nodigen de Oad Prinse u  van harte 
uit op zaterdag 21 februari  vanaf 
20.11 uur in het Kunderhoes. En dit 
alles onder de lijfspreuk “Nunc est 
Bibendum”. U moet er wel zelf voor 
zorgen dat u de dag erna niet een 
stukje van de film kwijt bent!

Rockwiever

Kellerjungs

www.kaatboere.nl
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De laatste dag van het carnaval, 
de dinsdag, wordt in Kunrade en 
omstreken ook als één van de gezel-
ligste dagen  gezien. In het Kunder-
hoes is dan een keur van artiesten 
aanwezig die graag op het toneel 
willen laten zien wat ze zoal kun-
nen. U begrijpt het al: we praten 
hier over de inmiddels wijd en zijd 
bekende  Hoeskamerzitting. Een 
gekostumeerd gebeuren van, voor 
en door carnavalisten uit Kunrade 
en verre omstreken.

In het verre verleden is deze prachtige 
dag ontstaan in café de Kroon. Een 
aantal Kaatboere-dames (ook wel 
bekend als Oos Vrouwluuj) vond het 
wel wat stilletjes op carnavalsdinsdag. 
De mannen waren veelal samen op 
pad en de vrouwen waren het wachten 
zat in de Kroon en organiseerden 
op een gegeven moment een eigen 
vrouwenraad met een eigen zitting 
met artiesten van eigen bodem. 
Uit dit leuke idee is inmiddels de niet 
meer weg te denken Hoeskamerzitting 

Carnavalsdinsdag 24 februari: Hoeskamer-zitting: Wie durft?

ontstaan. Ondertussen vindt 
deze zitting al heel wat jaartjes in 
een bomvol Kunderhoes plaats. 
En ook dit jaar in het jubileumsei-
zoen is dat niet anders. 

Vanaf 17.11 is het tot een theater 
omgetoverd Kunderhoes open. Even 
later zullen de eerste artiesten hun 
opwachting maken. Tot hoe laat er 
artiesten zijn dat hangt van u af.. 
U bent  immers de artiest. Nu hoor 
ik u vragen, maar wat moet ik dan 
doen? Er kan en er mag veel bij de 
Kaatboere, binnen bepaalde grenzen 
uiteraard. U mag zingen, dansen, 
playbacken, buuttereden, acteren 
etc etc. Dit is uw moment om door 
te breken in Kunrade! En u houdt er, 
hoe danook, nog  een heuse herinner-
ingsbutton aan over; een waar collec-
torsitem.

Tijdens het carnavalsseizoen zult u 
her en der inschrijfformulieren vinden 
om u aan te melden als artiest. 
Lever deze in bij de op het formulier 

vermelde personen en voordat u het 
weet staat u in de schijnwerpers!  

Om klokslag 00.00 uur (of er 
moeten zoveel artiesten zijn dat er 
dat  moment nog optredens zijn) zal 
het jubileumseizoen van de Kaatboere 
worden afgesloten. Dan blaast de 
jubileumprins samen met  de jeugd-
prins en jeugdprinses immers de 
carnavalskaars van de Kaatboere uit. 
De kaars die tijdens de opening 
van het seizoen nog door Jordi I 
is aangestoken.. Iedereen zal dan 
hopelijk met een geweldig gevoel 
terugdenken aan het 55e seizoen 
van de Kaatboere en dan kunnen 
de voorbereidingen beginnen voor 
het nieuwe 56e  seizoen. Maar zover 
zijn we gelukkig nog lang niet !

www.kaatboere.nl
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Aangezien binnenkort de 55e prins wordt geproclameerd, betekent dat, dat hem al 4 jubileumprinsen zijn voorge-
gaan.Helaas is de eerste jubileumprins (1965) niet meer onder ons. Dat was namelijk onze opper-Kaatboer Wiel I 
(Moulen).Om de overige 3 jubileumprinsen (uit 1976, 1987 en 1998); te weten Paul II (Loop), Servé I (Damoiseaux) 
en Noël I (Tijssen), eens wat beter te leren kennen, zijn ze onderworpen aan een aantal vragen.

11 vragen aan de Kaatboere-jubileumprinsen

1. Hoe oud was jij toen jij werd uitgeroepen?

Paul:  21 jaar
Servé:  25 jaar
Noël:  24 jaar

2. Had jij altijd al prins willen worden?

Paul:  Altijd al
Servé:  Nee, voorheen nooit over nagedacht
Noël:  Ja, al sinds ik in 1986 jeugdprins ben   
  geweest

3. Wat was het thema tijdens jouw jubileum?

Paul:  Toen was er nog geen thema
Servé:  “Kunder Cabana”
Noël:  “Toetikonfetti”

4. Hoe zag jouw prinsewagen eruit?

Paul:  De “Paulo” boot
Servé:  Banaan
Noël:  Cadilac 

5. Sinds wanneer ben jij lid van de Kaatboere?

Paul:  1976
Servé:  1987
Noël:  1998

6. Sinds wanneer ben jij lid van de Raad van Elf?

Paul:  1977
Servé:  2002
Noël:  2000
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7. Wat zijn jouw hobby’s?
Paul:  Werken, wandelen en gezellig 
  een pilsje drinken
Servé:  Motorrijden en gezellig een pilsje drinken
Noël:  Mountainbiken en gezellig een pilsje   
  drinken

8. Vind jij dat carnaval is veranderd sinds de tijd, dat jij 
prins was?

Paul:  Ja, het spontane is er een beetje af, maar  
  toch vind ik het nog steeds geweldig om  
  mee te maken
Servé:  Ja, maar niet altijd negatief
Noël:  Nee, dit is de carnaval zoals ik het ken

9. Zijn er meer Kaatboere-leden in jouw familie?

Paul:  Mijn vader Marcel, broer Marc, 
  zoon Bram en vrouw Francine 
Servé:  Mijn vrouw Marjo
Noël:  Mijn vader Ton en moeder Ans 
  en broer Damiël

10. Wat wens jij de nieuwe jubileumprins toe?

Paul:  Een mooi seizoen
Servé:  Mooi weer tijdens de optocht. 
  (Dan hebben wij dat ook)
Noël:  Veel genieten. En zorg ervoor dat je 
  de Raad van Elf op de knieën krijgt.

11. Hoe luidt jouw carnavalsmotto?

Paul, Servé en Noël: Maak sjpass en plezeer op 
   de Kundesje meneer !!!!!

 

www.kaatboere.nl

W
iel

 I

Paul II
Servé I

Noël I
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Audrey Kerckhoffs – Smeets                               
Gertie Loop – Krüger                                                                  
Annie van Megen                                                                 
Henny Moonen – Meessen                                                      
Wiel Moonen                                                                          
Noël Tijssen     44e prins (1998); lid Raad v. Elf   
Jos Wachelder

                                     
Servé Damoiseaux   33e prins (1987); lid Raad v. Elf                                            
Henk Dumont              prins in 2002; lid Raad v. Elf                                                    
Kitty Hupperichs                                                                  
Riny Keulen – Smeets                                                  

Paul Loop    22e prins (1976); lid Raad v. Elf

Sjef Eggen    prins in 1965; voorm. lid Rd.v.Elf

Marcel Loop                          mede-oprichter                                       
Grêt Schreijen    mede-oprichter; prins in 1955; 
     oud-president

Oos jubilaarisse PROFICIAT !!!          (per 11.11.08)

1 x 11 jaar lid      

2 x 11 jaar lid 

3 x 11 jaar lid 
  
4 x 11 jaar lid 
  
5 x 11 jaar lid 

www.kaatboere.nl
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Als je herinneringen wilt ophalen 
over de Kaatboere, moet je dat 
natuurlijk doen met mensen die 
er vanaf het begin bij zijn.
Helaas zijn er zijn er al veel leden 
van het eerste uur aan ons ont-
vallen, maar er blijven er gelukkig 
nog een aantal over die prachtige 
verhalen weten te vertellen over 
de begin jaren van onze carnavals-
vereniging.

Zo zijn we op een avond bij elkaar 
gaan zitten met: Grêt Schreijen, 
Sjeng Moonen en Hein Janssen. Grêt 
(medeoprichter, eerste president en 
prins in 1955), Sjeng (prins in 1956) 
en Hein (prins in 1957), weten zich 
nog zoveel mooie verhalen en anek-
dotes te herinneren dat je er wel een 
hele week naar zou kunnen luisteren.

Maar laten we ons beperken tot de 
beginjaren. Dat de Carnavalsverenig-
ing de Kaatboere in 1954 ontstaan 
is vanuit de spaarclub van café “De 
Kroon” van Sjeng en Fien Muijers-

Janssen, zal wel bij de meesten 
bekend zijn. Maar dat men er al een 
jaar eerder mee had willen begin-
nen weten er minder. Helaas was er 
in 1953 de verschrikkelijke waters-
noodramp in Zeeland. Uit medeleven 
voor de gevallenen tijdens deze ramp, 
vond men het niet zo gepast om in 
dat jaar uitbundig carnaval te vieren.

Na goedkeuring van toenmalig 
burgemeester Dautzenberg werd 
er dus in ’54 de eerste prins uit-
geroepen. Dat werd gedaan op 
carnavals zaterdag. Als eerste mocht 
Louis Vangangelt zich laten proclame-
ren. De prinsefoto’s van Louis I zijn 
trouwens pas een jaar later gemaakt, 
met de prinsemuts van Grêt Schrijen  

Herinneringen ophalen met de mannen van het eerste uur.

Sjeng Moonen
Grêt Schreijen

Hein Janssen

www.kaatboere.nl
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achterstevoren op. De prins werd 
toen uitgeroepen vanaf het biljart. 
Dat werd natuurlijk niet vooraf 
gegaan door een proclematieact, 
zoals dat nu gebruikelijk is. 

In die tijd werd de nieuwe prins 
schuil gehouden in de huiskamer van 
het café. Op een gegeven moment 
werd hij verborgen onder een wit lak-
en en al schuifelend tussen de leden 
van de Raad van Elf in het podium op 
gebracht. Daar aangekomen werd 
er na tromgeroffel het laken van hem 
afgetrokken en “tada!”:  daar was 
de nieuwe prins. Ook de artiesten 
gebruikten het biljart als podium voor 
hun optredens. 

Veel van de artiesten kwamen desti-
jds van eigen bodem. Dat het publiek 
toen der tijd nog niet zo verwend was 
als nu, wat artiesten aangaat. Blijkt 
wel uit de verhalen van de heren. Zo 
was er die keer dat Hub Eurlings een 
buut zou brengen. Hub had zich goed 
voorbereid en z’n tekst netjes op een 

papiertje geschreven. Dit papiertje 
plakte hij aan de binnenkant van de 
“ton”. Na genoeg moed verzameld te 
hebben, Hub was nogal nerveus, zou 
hij dan z’n optreden gaan doen. Ee-
nmaal in de buut kwam hij erachter 
dat hij z’n bril vergeten was en zo-
doende de tekst niet meer kon lezen. 

Hij begon toen hartelijk te lachen. 
Dit sloeg over op het publiek. En zo 
gebeurde het dat het hele café ’n 
kwartier lang uitbundig bleef lachen.

Op carnavalszondag was er meteen 
de receptie. Er kwamen dan mensen 
en verenigingen uit het eigen dorp 

www.kaatboere.nl

Een van de eerste op-
tochten van Kunrade….. 

        …….tot helemaal aan 
het station in Voerendaal
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op bezoek om de kersverse prins te 
feliciteren. Ook kwamen er carnavals-
verenigingen uit de omliggende dorp-
skernen. In die tijd is ook de slogan 
“Nieks sjunder wie Kunder” ontstaan. 

Deze tekst werd als eerste uitgespro-
ken door Pastoor Mohr. Die duidelijk 
vond dat zijn parochie toch echt 
mooier was dan de anderen kernen 
binnen de gemeente Voerendaal.
De Kaatboere vonden dat de gasten 
tegen 14.00 uur weer konden ver-
trekken, zodat ze hun eigen feest 
weer konden voortzetten.

Op maandag was het officiële ge-
beuren gedaan. De Raad van Elf 
hoefde niet meer in kostuum aan te 
treden. Maar toch kwam iedereen 
weer bij ’t Fien bij elkaar. Van daar 
uit werd een tocht te voet begonnen 
langs alle cafés van Kunrade.

Omdat er toen nog geen carnavalsve-
reniging in Voerendaal was, werden 
ook daar de cafés bezocht. Met meer 
dan 15 cafés in die tijd was dat een 
hele opgave. 

Deze tocht was het begin van onze 
huidige carnavalsoptocht. Die nog 
steeds door beide dorpskernen trekt.
   

Raad van Elf met prins Hein I in 1957

Prinsewagen uit ‘58
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Naast de vele jaarlijkse carnavals-
uitingen vanuit de totale Kaat-
boerefamilie, voorafgegaan door 
de Prins en zijn Raad van Elf, 
wordt de Kunderse carnavals-
cultuur ook vanuit andere 
invalshoeken uitgedragen.                                                                                                   

Op de eerste plaats natuurlijk 
door het jeugdcarnavalscomité 
van de Kaatbuurkes.  Daarnaast is 
het verheugend om te constateren, 
dat in het afgelopen decennium 
groepen als  “De Vlaamingo’s”,
“Doa zunt v’r wer!” en “Werm onger 
de erm!” duidelijk aan de carnaval-
istische weg hebben getimmerd.                                                                                                                      
In dit verband mag natuurlijk ook 
de naam van kampioenbuutteredner 
Hub Stassen niet onvermeld blijven.
Zij allen hebben een plekje in de schi-
jnwerpers van deze jubileumgids.

Jeugdcarnavalscomité Kaatbuurkes
Al jarenlang de kweekvijver voor 
de Kaatboere. Diverse jeugdprinsen 
(Marcel Frings, Marc Loop, Noël 

Tijssen, Luc Steinschuld en Ruud de 
Koning) zijn inmiddels ook al uit-
geroepen tot Kaatboereprins. Het-
geen overigens ook geldt voor enkele 
oud-leden van de Raad van Elf van de 
Kaatbuurkes (Rob Nilwik, Leo Pre-
vos, Bjorn Daniëls en Bram Houben). 
Op 15 februari a.s. treedt het reger-
ende jeugdprinsepaar Stan I (Keulen) 
en Esther I (Pluijm) af om plaats 
te maken voor de 43e jeugdprins en 
zijn prinses.  De Kaatbuurkes hopen 
in 2010 hun 4 x 11-jarig jubileum te 
vieren.

“De Vlaamingo’s”
Dit “sjtukske Belsj in Kunder” is 
sinds de 11e van de 11e 2002 niet 
meer weg te denken uit het Kunderse 
carnavalsgebeuren. “Afkomstig” uit 
Visé en samengesteld uit een zestal 
echtparen (al dan niet in aanwezig-
heid van hun kinderen) presenteren 
zij zich jaarlijks op recepties en in 
de optocht als een soort Belgische 
“quatsch” Raad van Elf, maar dan 
met z’n twaalven ! Belgische car-
navals-vrienden spreken dan ook van 
“Le Conseille du Douze”. Regerend 
en (re-)Belsje Kaatboereprins Jordi 
I (Bijsmans) is een rechtstreekse 
“Vlaamingo”-afstammeling !

Ook nadrukkelijk aanwezig…………!!!

www.kaatboere.nl

Vlaamingo’s
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“Werm onger de erm !”
Een groep van 23 vrienden en 
vriendinnen (9 stellen en nog 
wat losse flodders), die sinds 1998 
onafgebroken aan carnavalsoptocht 
(Kunder en Klimmen) hebben deel-
genomen. Zij baren jaarlijks niet 
alleen kinderen maar in de optochten 
ook veel opzien met hun carnavals 
kostuums. Menige 1e prijs is al hun 
deel geworden. Dit ondanks de vele 
natte plekken onder hun oksels; 
iets wat inmiddels hun keurmerk 
is geworden en aan de basis van de 

huidige groepsnaam stond!  
Men vierde afgelopen seizoen het 
1x11-jarig jubileum met een zeer 
druk bezochte  “Bomben Kunder Ski 
Party”, waarmee men zich een defini-
tief plekje op de Kunder landkaart 
heeft verworven.

“Doa zunt v’r wer !”
Ook deze groep van een 20-tal 
vrienden en vriendinnen heeft het 
maken van sjpass en plezeer tijdens 
de carnavalsdagen hoog in het vaan-
del staan. Al jarenlang neemt men 
deel aan de plaatselijke optocht; en 
niet alleen als lopende groep maar 
ook nog met diverse attributen om 
onderweg het publiek te vermaken. 
Onvergetelijk is wat dat betreft het 
aanbieden van glaasjes “apfelkorn” 
aan omstanders. In hun gretige drang 
naar zo’n gratis glaasje, besefte men 
te laat, dat het supergezonde lever-
traan was ! Daarnaast altijd bereid 
om t.g.v. zittingen en/of recepties 
hand- en spandiensten te verlenen 
aan de Kaatboere.

Werm onger de erm

www.kaatboere.nl

Hub Stassen 
Jarenlang Kaatboerelid, die Kunder 
op geheel eigen wijze op de car-
navalslandkaart heeft geplaatst door 
zijn activiteiten als buutteredner. 
Hij werd in het vorige jubileumjaar 
(1998) in de Geleense Hanenhof voor 
de eerste keer Groot Limburgs 
Buuttekampioen met zijn buut 
“De Bokser”. Enkele jaren later 
(2002) herhaalde hij in het Noord-
limburgse Melderso deze prestatie, 
toen met de buut “De Chirurg”. 

Doa zunt v’r wer
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Op een warme zomeravond (het 
waren er niet zoveel, maar dit was 
er een van), heeft “de redactie”
een gesprek met de jongste, en 
nieuwste leden van de Kaatboere. 
Het betreft Linda Daniëls en Gregor 
Keulen. Zij zijn lid geworden op 
11 november 2007 en waren beiden 
18 lentes jong toen ze lid werden. 
We merken meteen dat Gregor zich 
al goed aangepast heeft aan de 
tradities van de Kaatboere; hij 
komt een minuutje of 20 te laat...

Op de vraag waarom ze eigenlijk 
lid zijn geworden van de Kaatboere 
geeft Linda aan dat ze carnaval erg 
leuk vindt en ze wil dan ook graag 
haar steentje bijdragen aan de 
organisatie van de carnaval in Kun-
rade. Zonder vrijwilligers en mensen 
die organiseren zou er immers geen 
carnaval gevierd kunnen worden. Ze 
heeft natuurlijk ook een geschiedenis 
met de Kaatboere,  zij was jeugd-
prinses en haar ouders zijn al jaren 
actief lid en dat deed de vonk uitein-

delijk definitief  overslaan. 
Ook Gregor heeft een geschiedenis 
bij de jeugdcarnaval waar hij enkele 
jaren president van de jeugdraad was. 
Maar ook hij kreeg carnaval met de 
paplepel ingegeven. Bij zijn geboorte 
kwam de toenmalige Raad van Elf 
meteen   kijken bij de jongste telg 
van raadslid Jos Keulen. Of dat een 
goede zet was…..

Beiden zijn reeds ingedeeld bij di-
verse Kaatboere-commissies. Gregor 
laat zijn handjes wapperen door te 
verven en te timmeren bij de tech-
nische commissie en Linda helpt mee 

De toekomst van de Kaatboere.

Gregor en Linda

www.kaatboere.nl

Hub Stassen

Naast deze twee kampioenstitels wist 
hij in de loop der jaren ook nog di-
verse andere ere-plaatsen te behalen.                                                                                                               
Hij ontving dan ook in 2008 heel 
terecht de individuele (Hub Strous-)
Cultuurprijs van de gemeente 
Voerendaal.
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met het bedenken van het thema en 
het in elkaar zetten van de procla-
matie-act. Met name de sfeer 
(er worden blijkbaar veel sterke 
en leuke verhalen uit het verleden 
verteld; maar hoeveel daarvan waar 
is….) en het feit dat ze meteen als 
volwaardig lid worden geaccepteerd 
bevalt goed en ze verwachten dan 
ook nog menig uurtje in de commis-
sies door te brengen. 

Wat de toekomst hen nog meer gaat 
brengen bij de Kaatboere daar heb-
ben ze zich nog niet echt in verdiept. 
Gregor heeft de wens nog eens prins 
te mogen worden bij de Kaatboere en 
Linda geeft aan dat ze wel hoopt dat 
ze nog vele jaren met de Kaatboere 
carnaval kan vieren in het Kunder-
hoes.   Laurens Frusch, Leo Cremer, Joost Loop, Michèl Eggen

Ger Jongen, Patrick Leunissen
(op de foto ontbreekt Jo Meessen)
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Carnavalsvereniging De Kaatboere, aangesloten bij de 
Bond van Carnavalsverenigingen in Limburg (BCL), 
telt 125 leden en wordt geleid door een zevenkoppig 
bestuur, bestaande uit de volgende personen:

Voorzitter :   Leo Cremer                                                                                        

Secretaris :  Laurens Frusch                                                                                                                                           

Penningmeester: Patrick Leunissen                          

Leden :  Jo Meessen, Ger Jongen, 
   Michèl Eggen en Joost Loop.                                                                                                                          

Bij de voorbereiding en uitvoering van de activiteiten 
wordt het bestuur ondersteund door een vijftal commis-
sies, alle gecoördineerd door een bestuurslid en verder 
bestaande uit een aantal Kaatboere-leden. Het betreft 
de volgende commissies: 

a.  Public Relations                                          
b.  Proclamatie-thema                                                 
c.  Artiestenprogramma’s                                
d.  Techniek                                    
e.  Personeel en Inkoop 

Daarnaast zorgt een uit een zestal Kaatboere 
bestaande seniorengroep voor de nodige hand- en span-
diensten.  Verder is er ondersteuning vanuit de groep van                      
Oad-Prinse, die overigens zelf voor de organisatie van het 
jaarlijkse Oad-Prinse-bal op carnavalszaterdag zorgt. 

Ook bestaat er een prima en vruchtbare samenwerking 
met het jeugdcarnavalscomité Kaatbuurkes, dat sinds 
enkele jaren in een zelfstandige stichting is onderge-
bracht. Afgevaardigden van CV De Kaatboere vormen met 
afgevaardigden van CV De Naate de  optochtcommissie, 
terwijl beide verenigingen ook zijn vertegenwoordigd in 
het comité Seniorencarnaval Voerendaal. 

Tot slot kunnen de Kaatboere bij hun activiteiten rekenen 
op hulp van diverse andere verenigingen uit Kunrade en 
Voerendaal. (Zie ook voorwoord voorzitter.)

Het Kaatboere-bestuur dankt alle sponsoren uit zowel 
het zakenleven als  uit de Kunderse burgerij, de hulpvaar-
dige overige verenigingen en uiteraard alle eigen leden 
voor de spontane bijdrage, in welke vorm dan ook, 
aan het 5 x 11 jarig jubileum!

Achter de schermen …. structuur CV De Kaatboere

www.kaatboere.nl



ALS JE OP KWALITEIT STAAT,
dan STA JE OP

VOERENDAAL
Hoolstraat 45,
6367 GB
Tel. 045 - 575 03 05

SITTARD 
Steenweg 74,
6131 BH
Tel. 046 - 452 51 57
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Tijdens de donateursactie van 
10 januari 2009 zullen er behalve 
jubileumgidsen ook jubileumstickers 
huis-aan-huis worden uitgereikt.                                                                          
De bedoeling is, dat u uw sticker 
zichtbaar op uw raam of deur plakt 
(de sticker is gemakkelijk te ver-
wijderen en laat geen sporen na). 
Ergens in het jubileumseizoen zal het 
lot bepalen op welk adres, voorzien 
van een Kaatboere-sticker, door de 
55e prins van  Kunrade een feest-
pakket zal worden aangeboden.

Wat er in dat feestpakket zit, komt 
u pas te weten indien u de gelukkige 
winnaar bent !
Dus ………… plakken maar!!!!!

Jubileumstickeractie!

Jubileumsticker
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Aannemersbedrijf Eussen Bouw BV  Kunrade
APK Keuringsstation Coza   Kunrade
Architectenburo Crombach   Kunrade
Autobedrijf Mennens -Tijssen  Heerlen
Bakkerij Lei Deckers   Voerendaal
Bakkerij Voncken-Caubo   Voerendaal
Bandenspecialist Kicken B.V.  Kunrade
Binnenhuis Design BV   Geleen
Body & Face    Kunrade
Body Factory    Kunrade
Brand Bierbrouwerij BV   Heerlen
Brood- en Banketbakkerij Senden  Kunrade
Café ff Keule    Voerendaal
Café Kunderkruis    Kunrade
Café Oad Genberg    Ubachsberg
Café ‘t Brandhüske    Voerendaal
Capslock     Voerendaal
Centrale Verwarming Bert Gulpen  Kunrade
Chinees Specialiteiten Restaurant   Voerendaal
   Happy Boeddha 
Chinees-Indisch restaurant Pom Lai  Kunrade
Chris Adams Verkeersopleidingen  Kunrade
CV Gas Service L. Gulpen   Voerendaal
D.B.N. - Bouw BV    Kunrade
DABO-Elektro    Kunrade
Daniëls Installatiebedrijf BV  Kunrade
De Groene Tak    Kunrade
Decora Houkes Parket V.O.F.  Voerendaal
Drukkerij H. Fober B.V.   Voerendaal
Drukkerij Limburgsche Post BV  Beegden
Drukkerij Schrijen Lippertz   Kunrade
Duysens Drogisterij   Voerendaal
Duysens Kliniek voor gezelschapsdieren Kunrade
Electrotechnisch Advies- en    Kunrade  

   Installatiebureau Boesten 
Euregio Accountants & Belastingadviseurs Valkenburg
Eurlings Interieurs    Kunrade
Eussen Aanhangwagens   Kunrade
Expo Maastricht-Maasmechelen  Kunrade
Floraal vormgever René Gulikers  Voerendaal
Förster Kapsalon    Voerendaal
Foto Ateljee Leon Smeets   Kunrade
Frankort Assurantiën   Kunrade
Franssen-Francken Verhuur en verkoop BV Landgraaf
Friterie Kunderkruis   Kunrade
Fysio- Manuele Therapie F. Heman   Kunrade
   en M v.d. Maas
Fysiotherapie N.W.M. Linssen BV  Voerendaal 
Garage H&R Loo    Kunrade
Gemeente Voerendaal   Voerendaal
Ger de Vries Mobiele   Voerendaal
   Lak- en Uitdeukservice
Gerards Optiek    Kunrade
Glas & Kozijn Voerendaal   Voerendaal
Goossens Haarmode   Kunrade
Grieks Restaurant - Pizzaria Atlas  Voerendaal
GSV Paneelbouw    Voerendaal
GTO Heerlen    Hoensbroek
Gulf Benzinepompstation Maessen   Voerendaal 
H.V. Harmsen Registeraccountant  Kunrade
Handelskwekerij Zuid-Limburg  Kunrade
Hemu Distributies V.O.F.   Kunrade
Herberg De Pintelier   Kunrade
Het Kaeshuijs    Voerendaal
HFS-Groep-Limburg   Voerendaal
Hoveniersbedrijf Neven-Eurlings  Voerendaal
Hubo van Alphen BV   Kunrade
Hydraflex Technisch Handelscentrum BV Kunrade

Sponsoren.... bedankt!



67

I-MediaSolutions    Kunrade
Inlijsterij Courage    Voerendaal
Inlijsterij-Kunsthandel  Maria Peters  Kunrade
Installatiebedrijf Jadan   Klimmen
Installatiebedrijf Nilwik BV   Kunrade
Installatiebedrijf Paul Loop   Kunrade
Isolatiebedrijf H.J. Crombach  Ubachsberg
Juwelier Furenthela   Voerendaal
KantoorArtikelen.nl   Hoensbroek
Kapsalon Gertie    Voerendaal
Kapsalon Marisa    Voerendaal
Kunrader Steengroeve   Kunrade
Loop Scheren Management  BV  Kunrade
Makelaardij Lenders   Kunrade
Maks Bloemen en Planten   Voerendaal
Marc Leufkens Automatisering  Kunrade
MarieLouise Lingerie   Voerendaal
Mediaan/abs    Heerlen
Minibouw V.O.F.    Voerendaal
Notariskantoor Kunderlinde   Kunrade
OJD Ongediertepreventie & Bestrijding Kunrade
Oki Doki Junior Store   Voerendaal
Olfen Makelaardij    Voerendaal
Optometrist Meessen   Kunrade
Pedicuursalon Annemie   Kunrade
PEPS- Pierre Erven Party Service  Kunrade
Pieters Ontruimingen   Voerendaal
Plus Ad en Petra de Bruijn   Voerendaal
Pompen Service Limburg   Kunrade
Rabobank Centraal Zuid-Limburg  Gulpen
Rass BV Bandenspecialist   Voerendaal
S&S Reizen    Voerendaal
Schaffers-Meurs    Voerendaal
Schildersbedrijf H. Onink   Voerendaal

Schilders- en Afwerkingsbedrijf  Voerendaal
   Stalman & Prevos V.O.F.
Schildersbedrijf P. van Wersch  Kunrade
Senden Natuursteen   Voerendaal
SHANO Kappers    Kunrade
Shell Benzinepompstation Boosten  Kunrade
Sieben BV    Heerlen
Slagerij L. Kuypers V.O.F.   Voerendaal
Slagerij Catering Meessen/Van der Poel Kunrade
Slagerij/Traiteur Quadakkers B.V.  Voerendaal
Slijptechniek Limburg BV   Kunrade
Slijterij Wijnhandel Jean Erven  Kunrade
Smezo Handelsonderneming BV  Heerlen
Stichting Trefcentrum Kunderhoes  Heerlen
‘t Magazijn    Ransdaal
Tabakspeciaalzaak M. Bijsmans  Voerendaal
Tandartsenpraktijk De Bruijn B.V.  Voerendaal
Technisch Bureau Frissen   Voerendaal
Thecor B.V.    Voerendaal
Timmerbedrijf R. Greten   Voerendaal
Timmerbedrijf Offermans   Brunssum
Transportonderneming Kicken & Zn VOF Kunrade
Uitzendbureau In Person   Kunrade
Vb&t groep    Eindhoven
Versboerderij Kerkhoffs   Kunrade
Versmarkt Groenten en Fruit  Voerendaal
   H. Eussen-Gijzen V.O.F.
Vervoersbedrijf Cordewener C.V.  Kunrade
Wegenbouw Kurvers BV   Kunrade
Wetterhahn Beenmode   Voerendaal
Woon- en Projectinrichting   Voerendaal
   Senden & Zn - VOF

Sponsoren.... bedankt!

www.kaatboere.nl
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Samenstelling en teksten:  

PR-commissie van CV De Kaatboere.
 
Vormgeving: 

Andrea Debije - Meessen.
 
Foto’s : 

Leon Smeets en anderen.
 
Oplage: 

1700 exemplaren.
 
Druk: 

Schrijen-Lippertz.

Colofon


