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Vriend en Vijand
66 Jaar geleden zag men Carnaval als een
uitbundige overgave aan alles wat leuk
en lekker was, voordat de veertigdaagse
vasten begon. Deze visie lijkt me eerder
een smoesje om de uitspattingen van
het feest door de vingers te zien. In
werkelijkheid heeft Carnaval iets te
maken met het afscheid van de winter en
de blijdschap om het leven. Vaak was de
traditie verbonden aan nieuwjaar, dat in
de lente werd gevierd. Het onderliggend
verlangen naar een nieuw begin had ook
een maatschappijkritische ondertoon.
Lagere standen spotten met de hogere.
In Parijs verkleedden lagere geestelijken
zich in bisschoppen en zongen schunnige
liederen. Het vrolijke feest kon natuurlijk
niet tijdens de vasten worden gevierd. Het
kwam er vlak voor te liggen.
In onze religieuze traditie bestaat er een
opmerkelijke parallel. De Joden vieren
het nog steeds. Het heet daar ‘Poerim’,
‘lotenfeest’. Dit jaar valt het op 10 maart.
Vooral de kinderen zijn verkleed. Ze
hebben ratels in de hand en zingen
feestliederen. Het jodendom staat deze dag
zelfs alcohol toe. Men moet zoveel drinken
tot men de duivel niet meer van een engel
kan onderscheiden! De ‘duivel’ is ‘Haman’
en de ‘engel’ is ‘Esther’.

Hun verhaal is te lezen in het boek
Esther. Het speelt zich af in de vijfde
eeuw voor Christus. Joodse ballingen in
Perzië moeten voor hun leven vrezen. De
antisemitische minister Haman wil de
Joden uitroeien. Het lot had de onheilsdag
bepaald (‘lotenfeest’). Maar het Joodse
meisje Esther heeft er lucht van gekregen.
Zij was gehuwd met de koning. Samen met
haar oom Mordekai weet ze de aanslag
te verijdelen. De doodsdreiging slaat
om in feestvreugde. Het verhaal wordt
elk jaar in de synagoge verteld. Telkens
als de naam ‘Haman’ wordt gezongen,
begint het publiek af keurend te f luiten,
te schelden en te ratelen. Bij de naam
Esther en Mordekai klinkt gejuich. De
dag eindigt met een feestmaaltijd waarbij
koekjes met maanzaad worden gegeten: de
zogenaamde Hamansoren, en kiesjeliesj,
gefrituurd koekdeeg met poedersuiker.
De volwassenen mogen op Poerim zo
dronken worden dat ze op het eind het
verschil niet meer weten tussen ‘vervloekt
is Haman’ en ‘gezegend is Mordekai’.
Geheelonthouders mogen zich ook met een
dutje in dezelfde vergetelheid brengen!
Interessant is het wel, dat de Talmoed
voorschrijft zo dronken te worden dat je
de boosdoener niet meer van de weldoener

kunt onderscheiden! Is dat de weldaad
van de wijn, dat het van vijanden vrienden
maakt? Feit is dat ook Carnaval van
mensen weer broeders en zusters maakt.
Daaraan werken de Kaatboere al 66 jaar
en ik wens ons toe dat ze het blijven doen.
Tenslotte zijn zij de overgebleven dragers
van de Kunraadse identiteit, nu school,
harmonie, kerkhof en parochie het niet
meer zijn!
Pastoor Harrie Brouwers
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Raad van Elf

Bovenste rij v.l.n.r.: Frank Eggen, Paul Loop, Wim Leunissen, Knud Meessen, Naud Meessen, Thom Akkermans, Servé Damoiseaux,
Björn Daniëls, Hub Maassen.
Onderste rij v.l.n.r.: Marcel Linssen, Remco Leuf kens, Ger Jongen, Michèl Eggen, Prins Rolf I (Keulen), Freek Timmermans (president),
Jos Keulen, Laurens Frusch, Noël Tijssen, Jordi Bijsmans.
Op de foto ontbreken: Luc Steinschuld & Gregor Keulen.

4

De Kaatboere 6 x 11
Burgemeesters komen en gaan, maar de Kaatboere blijven altijd bestaan.
Waar de bijdrage aan de jubileumgids van de jubilerende Kaatboere in
1998 (4 x 11) nog kwam van mijn onvolprezen voorganger Hub Strous en
Ed Sprokkel in 2009 (5 x 11) een paar veren op de muts van de CV mocht
steken, valt deze eer mij in 2020 te beurt. Zes maal elf, 66 jaar jong
alweer, CV de Kaatboere springlevend en “neet kapot te kriege!”

“Loat der ôs mer gein deukske ômhaer winje. ’T Zeen gekke!
Vasteloavesgekke mein ich. Aaah, det klink al gans angers!” Hub Strous
voegde daar aan toe dat “Gek zeen en dich zelf neet serjeus numme
allein leuk is es angere det auch doon. Dus môt de ambians doaveur
georganiseerd waere.”
Beter kan ik dat niet verwoorden. Waar we het hele jaar door ernstige
gezichten trekken en plichtsgetrouw ons best doen, is de Carnaval bij
uitstek de periode dat we zot gedrag van elkaar niet alleen accepteren,
maar vooral óók waarderen en respecteren. Humor, vind ik, is als
ontwapenende zelfspot de béste humor.
“Roeie sien de moeie mer ze deuge neet!” Waar de rode lap de stier
uitdaagt, zijn de rode jassen van de Kaatboere ongetwijfeld bedoeld om
zichzelf niet ál te serieus te nemen. Deze ‘roeie’ wanen zich niet ál te
verheven boven het ‘krapuul’ in de polonaise en lopen daarin juist zélf
voorop. Dát is de mores van de Kaatboere. Een carnavalsvereniging die
de ambiance die bij carnaval hoort op buitengewoon goede wijze weet te
organiseren. Al 66 jaar lang. Danke, Bitte!
Nieks sjunder wie Kunder. Alaaf!
Wil Houben
Burgemeester van Voerendaal
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Vieër wunsje CV De Kaatboere ee
fantasties jubileejumjoar toe !
6

Ooch noa 6x11 joar nog ummer “Nieks sjunder wie Kunder !”
Kunder makt zich op vuur ‘t 6 x 11 joarigjubileum van de Kaatboere. Want al
hubbe ze d’r pensioenleëftieëd al bienoa
bereikt, van sjtilzitte en oetruste is
ging sjpraake. Natuurlik is 66 joar nieks
vergelieëke biej ’t recente 475-jubileum
van sjutteriej St. Sebastianus. Mer vuur
de Kaatboere toch inne mijlpoal, deë
ze neet onopgemerkt vuur- biej loate
goan. Ridder Kuno, naamgeëver van
‘t durpke en in veuël themaa’s van de
partiej, zoaw d’r trots op zieën! 66 joar
geleeje ontsjtange oet inne kaatklub in
kaffee “De Kroeën” an d’r Heëleweëg, is
os vereniging inmiddels oetgegreujd bis
ee neet mieë voet te dinke ongerdeel van
’t Kundesje gemeensjapsleëve. Mit bienoa
150 leede weëd d’r vasteloavend in Kunder
oetgedraage en in sjtand gehoate. En dat
ummer mit veuël sjpass en plezeer!
Doa zurge de Kaatboere inmiddels neet
mieë alling vuur. Sinds ’t letste jubileum
is ’t aantal vasteloavesgroepe in ’t durp
bienoa verdoebeld. ’n Hieël goej zaak.
Zieëker umdat die groepe hoofdzakelik
oet jong luuj besjtund en zoeë ’n waarborg
vuur de toekompst zind. Zieë hubbe ech get
toegevoegd an d’r vasteloavend.
Durch de groeëte betrokkenheed van
oos leede en vriejwilligers van boeëte de

vereniging, die ummer kloar sjtunt um ’n
helpende hand toe te sjteëke, is d’r hieël
get bereikt in de achter oos liggende joare.
Hun belangelooze inzet is van onsjatbaare
weërd. En woeë zouwe vieër blieve zonger
de hulp van anger vereeniginge? Ooch
die ongersjteuning is vuur de Kaatboere
onontbeerlik.
Doaneëve moag natuurlik ooch d’r
financiëele sjteun van burgeriej en
bedriefsleëve neet onvermeld blieëve.
Sjteun, deë hel nuudig is om telkes wer
ee sjpektakuleir artiestepro-gramma op
de bühn te bringe. En neet alling dat, mer
ooch vuur anger koste, woeëbiej kin weëde
gedach aan dekors, zaalhuur, dj-inzet,
zaalinrichting, huur vasteloaveswaages etc.

proklamaasie zal d’r ging sjpraake zieën
van ’n durchgesjtoake kaat! De Kaatboere
hoape noa ’t sjudde van de kaate inne oas
te hubbe getrokke, deë es jubileumprins op
hieël eige maneer vorm zal geëve an zien
rol.
Tot sjlot wil ich alle luuj, die d’r Kundesje
vasteloavend ee werm hart toedraage, geer
oet-nuudige om, saame mit de Kaatboere,
een oetbundig jubileumsezoen te viere. Ee
sezoen, mit es themaa “6x11 joar de kaate
gesjud!”
De Kaatboere goant d’r vuur; dieër ooch!?
Leo Cremer,
vuurzitter.

Es vuurzitter prieës ich mich gelukkig mit
dees situaasie. Ee woeëd van dank aan
iekerinne, binne of boete oos vereeniging,
deë op wat vuur meneer dan ooch, hat
bieëgedraage aan 66 joar Kaatboere, is
zieëker op z’n plaatsj!
En zoeë zint de Kaatboere op weëg noa
de proklamaasie van d’r opvolger van
Rolf I? D’r Rolf, deë es 65e prins Kunder
op ’n geweldige maneer is vuurgegange
en deë hieël geer durch de Oad Prinse in
hunne groep zal weëde opgenoame. Biej de
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Een blik in het verleden: 1954 - 1964
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Aktiviteitenkalender Seizoen 2019 - 2020
November 2019
za. 16

Opening 66e Kundesje vasteloavessezoen
19.00u – Heilige Mis in Kunderhoes
20.33u – Openingsfeest in café Kunderkruis

Januari 2020
za. 4

Donateursactie + verspreiding jubileumgids

za. 11

Proclamatie 66e Kaatboere-prins.
Kunderhoes, 19.44u - 02.00u

do. 13

Seniorenzitting. Kunderhoes, 19.44u - 23.30u

zo. 16

Proclamatie 54e Kaatbüürkes-prinsenpaar.
Kunderhoes, 14.33u - 20.00u

di. 18

Blauw Sjuut in Voerendaal.
Legt aan bij gemeentehuis Voerendaal

vrij. 21 a. Kindercarnaval. Kunderhoes, 13.33u - 19.00u
b. Sleuteloverdracht in gemeentehuis aan
CV De Kaatboere, 19.00u - 21.00u; aansluitend feest in
Kunderhoes met liveband, 21.00u - 02.00u
za. 22

Oad Prinse-bal in Kunderhoes, 20.11u - 02.00u

zo. 23

CARNAVALSZONDAG. Optocht en Kunderhoesfeest

ma. 24 Carnavalsfeest met ballontrappen
in Café De Kroon, 17.11u

zo. 12

Voorstellen nieuwe Kaatboere-prins in café’s. 14.00u

zo. 19

Receptie 66e Kaatboere-prins. Kunderhoes, 13.11u

Februari
za. 1
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4e Nach va Kunder.
Grote zaal Kunderhoes, 22.44u - 07.33u

di. 25

“D’r Letste Moal!” Afsluiting seizoen,
Kunderhoes 18.11u - 00.00u

wo. 26

Aswoensdag. Askruisjesmis + hieringbiete

Maart
zo. 22

Halfvasten

Zaterdag 11 januari - 66e Kaatboere-prinsenproclamatie
Zaterdag 11 januari 2020 is een datum om
naar uit te kijken! Dan wordt de 66e prins
van de Kaatboere geproclameerd! Elk jaar
één van de absolute hoogtepunten van het
seizoen en dit jubileumjaar al helemaal!
Voor prins Rolf I (Keulen) betekent het wel
dat hij die dag zijn kroon moet afstaan aan
zijn opvolger. Maar vóór het zover is, willen
de Kaatboere hem met een spetterende
zitting bedanken voor de voortreffelijke
manier waarop hij het afgelopen jaar is
voorgegaan in “d’r Kundesje vasteloavend.”

2015 maar
liefst 3 keer het
LVK gewonnen.
Meezingen
is een must!
De volgende
zangartiesten
die het
podium zullen betreden zijn de mannen
van Kartoesj. Ook zij zijn wereldberoemd
in Limburg en hun nummers zullen
moeiteloos worden meegezongen.

Zoals u het van ons gewend bent is het
programma van een behoorlijk niveau
en voor ieder wat wils. Traditioneel
beginnen we de proclamatie met de trots
van dansend Voerendaal: Scope. Nadat
Scope het podium heeft verlaten is het
de beurt aan een buutteredner en niet zo
maar een. Het is Fer Naus. Deze 3 voudig
Groot Limburgs Buuttekampioen is een
graag geziene gast in Kunrade. Met zijn
onvoorspelbare humor en zijn aanstekelijke
lach is het elke keer weer een genot om
naar hem te luisteren.

Na Kartoesj gaan we in 1 adem door met de
volgende artiest. Alweer een topper in de
Limburgse carnavalswereld. En niet alleen
in Limburg kent men hem; hij heeft een
aantal jaren geleden in Ahoy in Rotterdam
gestaan! We hebben het dan over niemand
minder dan
Erwin. Deze kleine
Mestreechteneer
heeft een repertoire
waar je u tegen zegt!

Aansluitend is een zangduo
aan de beurt die ook grossiert
in prijzen. Namelijk Spik
en Span. Dit uit Susteren
af komstige duo heeft vanaf

De uitsmijter is
wellicht niet bekend als carnavalsartiest
maar dat het gaat knallen staat als een
paal boven water! De Corona’s staan in
heel Nederland (en ook daarbuiten) bekend
als een van de beste coverbands! Met
een arsenaal van honderden nummers is

een feest gegarandeerd. Ze komen naar
Kunrade als Corona’s go carnaval, dus dat
is dubbel feest!
Nadat Prins Rolf weer als Rolf Keulen
door Kunrade gaat, volgt er een korte
pauze, waarna u getuige kunt zijn van
de proclamatie-act, die eindigt met de
proclamatie van de 66e Kaatboere prins!
De proclamatie-act staat in het teken van
ons thema “6x11 joar de kaate gesjud”. Of
de kaarten al geschud zijn voor de nieuwe
prins is de vraag. Wordt het een van de
verwachte Kundesje jongens of komt er
een onbekende joker? Antwoord rond
middernacht…!
Na de installatie van de jubileumprins
zal het feestgedruis nog even doorgaan
en kunnen de voetjes van de vloer op
de muziek van onze huis DJ Danny2D.
Uiteraard zal de prins dan ook,
vooruitlopend op de officiële receptie de
week erna, graag de eerste felicitaties in
ontvangst nemen.
De entree voor deze avond bedraagt
€15,- (excl. garderobe) en de zaal van het
Kunderhoes gaat open om 18.33u. (Het
programma start om 19.44u).
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Zondag 19 Januari - Jubileum dag en Receptie 66e Kaatboere-prins
Op zondag 19 januari 2020 is de jubileum
dag van de Kaatboere. Voor de leden en
genodigden is er dan een prinselunch
en een interne huldiging. Vanaf 13.11 uur
(een uur eerder dan gebruikelijk) is er de
gelegenheid voor de burgers en voor andere
verenigingen om de jubileum- prins te
feliciteren.

Naast de prins staan er ook een aantal
jubilarissen in de rij om de felicitaties in
ontvangst te nemen.
Namens de Prins en de jubilarissen bent
u dan ook allen uitgenodigd om er een
gezellige middag van te maken. Uiteraard
zal onze DJ Danny voor de muzikale noot
zorgen.

Zaterdag 1 februari - 4e Nach va Kunder
Tijdens een jubileumjaar organiseren
de Kaatboere de inmiddels binnen de
gemeente alom gewaardeerde en bekende
Nach va Kunder. De vierde editie van dit
evenement vindt plaats in de nacht van 1
op 2 februari 2020. Een keur van artiesten
zal dan optreden en er zal eten geserveerd
worden in de nachtelijke uurtjes.

Voor deze nacht zijn slechts een beperkt
aantal kaarten beschikbaar. Op het
moment dat de teksten voor deze
jubileumgids aangeleverd moesten
worden was het nog niet duidelijk of, en
hoeveel kaarten er voor de vrije verkoop
beschikbaar zijn. Indien er nog kaarten
voor de vrije verkoop beschikbaar zijn
dan zal dat via de site, sociale media en/of
mondeling gecommuniceerd worden.
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Oos jubilaarisse per 11.11.19 – Van harte proficiat!!!

1 x 11 jaar

3 x 11 jaar

Naud Meessen
55e prins – Naud I – 2009
Lid Raad van Elf
Bestuurslid - Penningmeester

Kitty Hupperichs-Gijzen
Bestuurslid

Freek Timmermans
56e prins – Freek I - 2010
President Raad van Elf
Bestuurslid

Riny Keulen-Smeets
Servé Damoiseaux
33e prins – Servé I – 1987
Lid Raad van Elf
Henk Dumont
48e prins – Henk II – 2002
Voormalig lid Raad van Elf

2 x 11 jaar
Audrey Kerckhoffs-Smeets
Noël Tijssen
44e prins – Noël I – 1998
Lid Raad van Elf

4 x 11 jaar
Paul Loop
22e prins – Paul II - 1976
Lid Raad van Elf
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Teruukblik prins Rolf I
Zoeë wie eeder joar is eederein mich
vanaaf de oapening van d’r carnaval al aan
’t oethuure of ich prins weëd. Mer dit joar
is ’t rustig, en es ich zelfs mit de Krismes
wieënig tot nieks huur van de familie ving
ich ’t bienoa té rustig weëde. En toch hubbe
v’r momente gehad woeë d’r sjrik d’r good
in zoot. Bevuurbeeld toen vieër op ’t punt
sjtinge om de prinsefoto te goan maake.
Toen koam d’r nonk Jos zich namelijk effe
ing tas koffie drinke; precies op ’t moment
dat vieër, mit de tesje in de heng, kloar
sjtonge um te goan. D’r Leon en d’r Freek
hubbe braaf gewach totdat heë ing oeër
laater dan eindelijk weg woar…..

’t is 23 mieërt 2018, rond ‘n oeër of 10 ‘s
murges. D’r telefoon geet en ich zeen
dat ’t d’r Freek is. Dat is opzich neet zoë
gek aangezeen dea mich waal vaker
belt. Waal weëd ’t gesprek gek als deë
“de vroag der vroage” stelt.. en of ich
dat wil.. “Joa, natuurlijk wil ich dat!”.
D’r ganse daag neet mieë kinne wirke,
sjnel noa heem gereeje en doa verteld
wat d’r ging gebuure. Renée, mam en d’r
Hub woare durch ’t dolle heen en hubbe
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mit mich vanaf minuut 1 kinne geneete
van ’t ganse avontuur. Uuveral zintze d’r
biej geweës en hubbe ze ’t beleaft alsof
ze zelf d’r sjteek op d’r kop hoawe. In de
moande noa ’t telefoontje van d’r Freek
vilt alles saame. Ich koch mie oawesjhoes
op d’r vertroewde Lindeweëg, ging
saamewoëne mit ’t Renée en es klap op
d’r vuurpieël moch ich in jannewaarie
oetgeroope weëde tot 65ste prins van CV
De Kaatboere!

En dan woar d’r nog ee kling probleempje..
ich moos op d’r oavend van de
prinseproklamaasie handballe in Zittert.
Inne belangrieke wedstrijd en es ich zou
aafzigge koos ich net zoeë good de krant
belle um te vertelle dat ich prins zou
weëde. Mit d’r Freek hub ich geregeld,
dat ich geweun zoaw goan handballe en
rond ‘n oeër of 10 in Kunder teruuk zou
zieën. Eemoal in Zittert dach ginne van
de jongens nog dat ich prins zou weëde.
Ich woar namelijk geweun bie ’t handballe,
woar veuël te relekst en makde d’r te veueël
grepkes uuver. Mer aangezeen ozze keeper
dacht dat ziene neëf Remco prins zou

daag van vandaag nog neet.

weëde zint v’r toch mer sjnel in d’r auto
gesjpronge. Ongerweëg hat heë euver nieks
angesj gekalt, dan wie sjiek ’t zou zieën
mit prins Remco. “Lekker dichtbiej sjtraks
mit frikandelle eëte noa ’t Kunderhoes in
de Bongerd bie d’r Remco”. En ’t enige wat
ich koos dinke woar “doe mos ns weete wie
dichtbie’j ’t fiëske sjtraks is..”
Gelukkig wilde d’r ginne mieë biej mich
noa binne, want ich hoaw de ganse
boeët al leëg gehoald en volgegoejd mit
carnavalsverseering. Sjnel umkleie en op
noa ’t Kunderhoes. ‘n Paar acts bekeeke, ‘n
paar goei pilskes gedronke en maake dats
te weg kuns oet d’r zaal. En toen koam
missjien waal mien sjoeënste moment van
’t ganse seizoen. Toen ich achterum
’t biljartzeëlke in rende en iekerinne
mich um d’r nak sjprong van bliedschap.
Gelukkig hat ’t Janine foto’s gemak, want
d’r Stan hat ziene kamera urges de loch
in gegoejd! Geweldig um teruuk te dinke
an dat moment. Ich huur ’t ze nog zigge
“geweldig Keuël, en noe gaas d’r op!”. En
dat hub ich mit volle euvergave gedoan.
Van ’t moment dat ich ’t badhuksjke oet
sjprong tot ’t moment dat v’r de keëts
hubbe oetgebloaze.
Eemoal oetgeroope ging ’t al sjnel uuver
de kluur van mien sjeun en veere. Die
woare namelijk harteroëd. D’r Huub keek
mich bie ’t umkleie al aan.. keek nog ins

en pakde mich vast mit deë bekinde lach
op zie gezich: Wat has doe?!?”. Heë woar
d’r dan ooch sjnel an gewend en vanaf dat
moment vong heë ’t prachtig! Doanoa hat
heë mich es Nestor veurzieën van alles wat
inne prins nuudig hat um te regeere uuver
’t Kaatboere-riek. Toen nog gans onwetend
uuver ’t feit dat dat zien letste kieër zou
zieën. Wat bin ich bliej dat ich d’r Huub
nog es prins hub moage mitmake!

Toen eemoal ’t ierste weekend ten einde
woar gekomme noa ’t vuurstelle in de
kaffee’s en posters rondbringe, sting ’t
twieëde weekend vuur de duur. Inne
geweldige oavend hub ich gehad mit ’t hoes
seere. De sjtimmung woeët verzurgt durch
‘Das Tirol Team’ en toen hoaw Renée ooch
nog ‘n verrassjing gepland. Plots sjtong doa
die groeëte roze sjtrik vuur mien naas. ’t
Clara Zoerbier en Maria Prumpeler woare
binne en dat hubbe de luuj geweete. D’r
inge noa d’r angere en natuurlijk vuural
ich zelf mooste ’t ontgelde. Ooch veur
de vrung, de familie, de oad prinse en ’t
handbalteam woar d’r gee ontkomme aan.
Ich huur ’t Clara nog teëge de jongens van
d’r handbal zigge: “Dieër van Jemeni wint
toch noets jet. Wen dieër jonge wint, kom
ich noa ’t kampioensfes!”

Eemoal in d’r zaal hat ’t effe geduurd um
alle felisotaasies in ontvangst te numme.
Gelukkig hat d’r Ger mich gee moment
oet ’t oog verloore en sjtong heë altied
kloar mit ee pilske. Hulde veur d’r Ger!
Toen de letste nummers in ’t Kunderhoes
woare gedreijd, woar ’t tieëd um de lange
reis te maake noa d’r Lindeweag vuur d’r
afterparty. Doa hat ’t hoes dan ooch direkt
op zien grondveste gesjud. Of dat woar van
alle luuj die binne sjtonge of d’r Marcel deë
teëge de moeër aan leep weete v’r tot op d’r
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D’r daag doanoa noa de Naate woeë ich
nog ins noa 15 joar saame mit d’r Remi op ’t
podium sjtong (veer woare saame in 2004
jeugdprins). Inne sjunne oavend woeë v’r
zooge dat d’r Pedro oetgeroope woeëd tot
prins van de Naate en wo v’r good gaas
hubbe kinne geëve. Dat woar dan ooch aan
de kupkes te zië d’r daag doanoa tiedens
de eege receptie. Mer of v’r ’t echt zjwoar
hubbe gehad deë daag? Ich dink ’t neet..
D’r ganse middig sjtong ’t Kunderhoes vol
mit luuj, die mich koame felisiteere. Vrung,
familie, kollegaa’s, buure, vereniginge en
veul luuj van ’t durp zint in de riej goan
sjtoan vuur mich. Echt inne daag deë se
noeëts mieë vergits! Es ich dan ooch alle
groepe en luuj goan bedanke van deë daag
hub ich an twieë pagina’s te wieënig, en
dan vergeët ich d’r waarsjienlijk nog!
Noa de ierste twië wiekende hoaw d’r road
dit joar de luxe dat v’r vanweege ’t lange
seizoen ee rustig wiekend hauwe mit alling
op d’r zondig de receptie van de Naate. ’t
Wiekend doanoa zint v’r op zoaterdig mit
de Winkbulle op sjtap geweës in Kunder,
Neerbik en Heële. Saame mit sjtadsprins
Pascal en ziene road hubbe v’r kinne zieën
wie de beide verenigingen d’r carnaval
viere.
En dan d’r zondig. D’r road hat effe motte
wenne aan ’t feit dat ze mit inne nuchtere
prins op sjtap woare. Elf beer en éé sjoes
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verangerde in tieën beer, éé sjoes en inge
Sjpa blauw.. en dat hoaw natuurlijk ‘n
reë. Noa de proklamaasie en receptie
van de Kemeleers in Mestreech zint v’r
namelijk noa de Joffer gegange woeë
miene kampioenswedstrijd gespield ging
weëde. Wie sjiek is ’t dat dit midde in de
carnavalsperiode koos valle. De hal woar
bomvol, v’r wonne uuvertuugend en ’t fieës
koos beginne. ’t Paste nog juus allemoal in
de kantine. ’t Fieës woeëd dan ooch alling
nog mer groeëter toen iemes zien ieëder
gemaakte afsjproak noakoam. Want ze
sjtonge d’r toch echt weer: Clara Zoerbier
en Maria Prumpeler!
In de weëke doanoa volgde nog tal van
aktiviteite zoeë wie d’r carnavalsoavend
van d’r voetbal, recepties van Gen Hout,
Ranzel en Gen Berg, Prinsetreffe in de
Kroeën, Auw Wieverbal van de Wuif,
de senioore-zitting en in de letste
weak vuur d’r carnaval woar ’t tieëd
vuur de jeugdprinseproklamaasie van
de Kaatbuurkes. Yuri en Zara mooste
plaatsj maake vuur ’t nuuje prinsepaar
en dat woeëte Luuk en Liyé! Twieë
super enthousiaste kinger, woeë ich
nog in geweldige carnaval mit hub
moage durchmake. ’t Is dan ooch op d’r
oavend zelf nog lang durch gegange in ’t
Kunderhoes en bie prinses Liyé heem.

In de letste weëk woar d’r nog ee bomvol
programma mit bezeuke aan de sjoeël, de
gemeinte, Kölle, de Blauw Sjuut en Gen
Berg. Op d’r zoaterdig woar ’t tieëd vuur ’t
Oad Prinse-bal. D’r iësjte oavend, dat ich
mich koos verkleie en gebroek koos maake
van os thema “Kunder geet Naat!”. Toen
hub ich mich dan ooch neet loate kinne en
mich ’t pak aangetrokke van ‘t Genootschap
der Voerendaalsche Zoetwatervissers. En
dan hoaw ich ooch nog ing Naate pop bie
mich die ich in ’t durp bin goan hoale. Al
hubbe ze mich biej de kassa toch effe twieë
kier noagevroagd of ich echt ing Naate pop
moos hubbe….

En dan d’r groeëte daag, carnavalszondig;
d’r optoch! Ginne druppel reëge, inne
prachtige waage en oetzonderlijk veuël
groepe mit ’t thema van Kunder! Veur
mich leep mien eigen groep “CV Of ’t Geit”.
Doa woar ich al langzaam aan gewend,
aangezeen
die vanaf de
proklamaasie
gee fieëske
mieë hubbe
gemist.
En doa d’r
tuschje leep,
zoeë wie
aafgesjproake
in mien
punte, d’r
groep van
CV de Amis.
Wat hub ich
genoate van
elke seconde in deë optoch. Uuveraal um
dich heen zuus se carnaval in de sjtroate
en lache de luuj dich toe. Dat is get wat
moeilijk vilt te umsjrieve op papier..
Op d’r moandig nog inne sjunne daag
in Heëlehei en in de Kroeën, en dan is
’t toch echt tieëd vuur d’r letste daag.
Nog effe ee sjtundje noa Gullepe en dan
ee nuuj konsept in ’t Kunderhoes. “De
Hoeskamerzitting” hat plaatsj gemak vuur

“D’r Letste Moal’. Wat ‘n aafsjleeting van
d’r carnaval: Fan-tas-tisch! Wat ing sfeer
hubbe de jonge van de organisaasie doa
van gemak. Noe nog ving ich d’r confetti
van dea oavend teruuk. Ich kiek noe al oeët
noa de volgende editie!
Wat hub ich
genoate van
dit joar. Van
de groeëte
dinger, mer
ooch zieker
van de klein
dinger! De
verhoale die
v’r os hubbe
verteld
en hubbe
gemak
zulle mich
altied biej
blieve. Deë road van elf hat mich dit joar
get mitgemak. Van ‘s nachts posters plekke
in Voelender tot meenige kieër mit z’n
alle de sjtruuk in duike! Doa wil ich die
manne ongeloof lijk vuur bedanke, en in
’t biezonder d’r Freek deë daag en (veural)
nach veur mich hat kloar gesjtange!

De Kaatbuurkes. Vanaaf dat moment woar
’t groeëte aaftelle begonne totdat ich oad
genoog woar um groeëte prins te weëde
bie de Kaatboere. In 2012 hub ich doa van
dichtbiej aan moage ruuke toen d’r Guido
woeëd geproklameerd es 58ste prins van
Kunder. Dat woar vuur mich ein groeëte
bevestiging van miene druim. Oeëts zoaw
ich doa zelf ooch sjtoan!
Wie dicht geluk en verdreet biej elkaar
sjtoan, hub ich in de periode doanoa moage
ervaare toen ieësj pap en doanoa ooch
Guido os veuël te vreug zeen ontnomme.
Dan lieërs te Kunder pas echt kinne. Ee
durp dat ee geweldig fieës kin viere en ee
durp wat d’r saame vuur dich sjteet op ’t
moment dats te ’t nuudig hubs. Durch de
joare bin ich verleef gewoeëde op dat durp
en die vereniging. Die hat ee plaatsj in mie
hart en die zal vuur altieëd ee deel van
mich zieën. Kaatboere, bedankt dat ich
uche prins mocht zieën en luuj vavKunder,
bedankt vuur de maneer woë- op dieër de
carnaval mit mich hub gevierd!
Nieks Sjunder Wie Kunder!
Prins Rolf I

Es klee menneke wool ich mer éé dink,
prins weëde va Kunder. Doa hub ich dan
ooch al vreug aan moage preuve toen ich
oetgeroope woeëd tot jeugdprins van JCV
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Donderdag 13 februari - Seniorenzitting
Ook in het jubileumjaar van de Kaatboere
zal er een seniorenzitting plaatsvinden.
Deze zitting wordt georganiseerd door
de Kaatboere, haar zustervereniging CV
de Naate uit Voerendaal en de Senioren
Sociëteit Voerendaal.
Dit jaar zullen de Kaatboere de
programmering en presentatie voor
hun rekening nemen. Deze zitting zal
plaatsvinden in het Kunderhoes. De zitting
is voor iedereen toegankelijk van 50 jaar of
ouder.
Ook dit jaar zal de jeugd van Ritmo
Jazzballet een tweetal optredens
verzorgen. Zij zullen het spits af bijten en
later op de avond nog eens terugkomen
voor een andere dans van een andere
groep.
Aansluitend zal
de Maastrichtse
zanggroep Ziesjoem
aantreden in het
Kunderhoes. Al
decennia lang zingen
zij onvervalste
carnavalskrakers
zoals Lekker
menneke en Friete!

Voor de
laatste
artiesten
keren
we weer
terug naar
Heerlen.

Na dans en zang volgt het gesproken
woord. De eerste buuteredner zal
plaatsnemen in de “Buut”. Dit jaar is dat
niemand minder dan Gilbert Petit. Een
graag gezien gast bij de Kaatboere die keer
op keer het publiek weer op zijn hand weet
te krijgen. Lachen verplicht!
Vervolgens zal de Heerlense cult zanger
Frits Pelt het podium betreden. Frits,
bekend als eigenaar van het Heerlense café
Pelt, is een carnavalist en hart en nieren
en zal ons die dag meenemen door de
Heerlense canavalskarakers.
Vanuit Heerlen is de stap niet zo groot naar
onze volgende tonprater. Dat is Jan Strik
uit Someren. Voor het eerst op het podium
in Kunrade. Zoals hij zelf aangeeft “een
tonprater van het type lach of ik schiet!
Niet van die fijne woordspelingen, maar
recht voor zijn raap!” We zijn benieuwd
maar het belooft al veel goeds!
Ook de volgende artiesten zijn recht voor
zijn raap. Clara Zoerbier staat ook niet
bekend om haar fijnbesnaarde uitspraken!
Samen met Maria Prumpeler zal er wat
gekibbeld worden. Ook de nieuwe prins zal
het wellicht zwaar te verduren krijgen…
Uiteraard zal er gezongen gaan worden in
het Kirchroas dialect.

Het zang duo Paul
en Leo zullen dan
hun aanstekelijke
hits ten gehore
brengen en de avond
met een goed gevoel
afsluiten.
Deze besloten avond
(dat betekent dat er geen avondkassa is,
kaarten dus alleen in de voorverkoop!)
begint om ongeveer 19.00 uur met koffie
en een lekkernij en de eerste artiest zal
het podium omstreeks 19.33 betreden. De
zaal zal om 18.30 (stipt) open gaan voor het
publiek.
Kaartverkoop zal plaatsvinden via Senso,
bij het Kaashuis in Voerendaal, en Slagerij
van der poel in Kunrade. Entree bedraagt
14 euro en dat is inclusief garderobe.
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Een blik in het verleden: 1977 - 1987
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Vrijdag 21 februari - Sleuteloverdracht & Carnavalstreffen in Kunderhoes
De vrijdag voor de carnaval is
traditiegetrouw de dag die in het teken
staat van de kinderen van de lagere school
en de sleuteloverdracht. Basisschool
Cortemich zal deze ochtend carnaval
vieren. Uiteraard zal de prins van de
Kaatboere met zijn raad hierbij aanwezig
zijn.
In de middag zal er in het Kunderhoes
een gezellige kindermiddag zijn waar
natuurlijk ook de ouders en andere
feestvierders van harte welkom worden
geheten.
Vanaf omstreeks 19 uur zal dan, in het
gemeentehuis, de sleuteloverdracht
plaatsvinden. Het college van
Burgemeester en Wethouders zal dan de
bestuurlijke macht symbolisch overdragen
aan de gemeenteprins. De gemeenteprins
“heerst” dan gedurende de carnaval
symbolisch over groet Voelender.

Maar voordat de machtsoverdracht
plaats zal vinden zullen de Kaatboere
onder leiding van de jubileum-prins
en president Freek Timmermans u een
carnavalesk programma presenteren. Zo
zal buutterdener Fer Kousen een en ander
bespreken wat er zich in groet Voelender
heeft afgespeeld. Marleen Rutten en
Legata’s Lederhosen Power verzorgen de
muzikale noot.
Aansluitend wordt het feest in het
Kunderhoes voortgezet. Onze DJ
Danny en de Limburgse Dialekband
Promilaasj zullen er voor zorgen dat het
carnavalsweekend groots begint!
U bent voor beide (gratis) evenementen van
harte uitgenodigd!

Dit jaar zal de jubileum-prins van de
Kaatboere, als gemeenteprins, de sleutel in
ontvangst mogen nemen.
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AVIA XPress Kunrade
Feliciteert CV de Kaatboere
met hun 6X11 jubileum
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Zaterdag 22 februari - Oad Prinse-Bal
Op zaterdag 22 februari 2020 is het zover,
dan is het weer tijd voor de Oad Prinse
Oavond van de Kaatboere. Zoals nagenoeg
alle activiteiten van de Kaatboere zal het
Kunderhoes wederom figureren als de
“place to be”.
Om 20.11 uur gaat de zaal open voor
publiek en zult u door een aantal Oad
Prinse welkom worden geheten. Onze DJ
Danny zal dan de muzikale omlijsting
verzorgen van wat wederom een heel
gezellige avond belooft te worden.

En als dat nog niet genoeg is zullen ook de
Oad Prinse zich wederom van hun beste
kant laten zien. Zij zullen, zoals ieder jaar,
kosten nog moeite sparen om een act van
wereldniveau neer te zetten. Althans dat
is in ieder geval de insteek….of dat ook zo
uitpakt moet u zelf maar komen bekijken!
We hopen u dan ook te mogen
verwelkomen in het Kunderhoes op deze
gratis toegankelijke avond!

Uiteraard mag een topartiest op deze
jubileumtraditie niet ontbreken. En die
ontbreekt dan ook niet. Dit jaar zullen
de Corona’s het feest compleet maken.
Deze ultieme coverband die al op vele
festivals en feesten gespeeld hebben zullen
in een speciale carnaval versie afreizen
naar het Kunderhoes en het dak van het
Kunderhoes af blazen!
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Posters door de jaren heen - 2

31

32

H

Sjeng I (Moonen)

1964

Wiel I (Mou

W

H

L

1961
Lei I (Erven) ✞

L

H

L

1962
Huub I (Lemmens) ✞

H

J

H

L

W

J

L

1960
Jo II (Nilwik)

J

1958

len) ✞

J

L

G

J

J

1959
Jo I (Vangangelt) ✞

J

P

Paul I (Huveneers) ✞

Hein I (Janssen)

Prinsengalerij 1 - 11

J

P

W

W

J

1957

H

J

1963
Jo III (Treuen) ✞

J

G

S

Grêt I (Schreijen) ✞

1956

S

S

S

H

Louis I (Vangangelt) ✞

1955

G

H

G

P

1954

L

P

L

33

J

34

S

Nextcui

ine

koken in alle smaken

H

1976

Paul II (Lo

J

J

J

1972/1973
Jean I (Erven)

J

1974
Jos I (Simons)

J

F

J

S

P

J

op)

P

L

J

1971
Lei II (Lipsch)

L

1969
Louis II (Bisschops) ✞

F

S

S

H

L

1970
Hub III (Pieters) ✞

L

L

P

Prinsengalerij 12 - 22

H

L

Huub II (Meessen) ✞

Harrie I (Eggen)

P

H

1968

H

F

1975
Frans I (Meessen)

F

S

H

Sjef II (Janssen)

1967

H

H

H

H

Sjef I (Eggen) ✞

1966

S

H

S

L

1965

S

L

S

35

H

Leef Kaatboere en Kaatboerinne,
Gefeliciteerd mit uch prachtige 6x11 jubileum!
‘t Is inne ieër om dees sjun vereniging te kinne sjteune. ‘n Vereniging die ‘t
hart en de zieël van Kunder belichaamt!!!

Ee hieël sjun sezoen gewunsjt en 3 moal kreftig alaaf!

Pompen Service Limburg
Via Fabrica 3
6367 AX Voerendaal
info@pompen-service.nl
www.pompenservice.com
Pompen, Pompinstallaties, besturingspanelen, leidingwerken en advies
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Wegenbouw Kurvers B.V.
Oude Roderweg 28
6422 PE Heerlen
T 045-575 11 55
F 045-575 18 34
I www.wegenbouwkurvers.nl
M info@wegenbouwkurvers.nl
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Antiquariaat
Coriovallum
VOOR HET BETERE BOEK
In- en verkoop van boeken
Nobelstraat 54 – Heerlen

www.coriovallumboeken.nl
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Oad Prinse Leedje
In Ku-un-der zint vieër geboare

Refrein (2x):

Doarum zint vieër zoeë bliej

Prinseoavend is ‘t weer

En dat durp bliet os bekoare

Zint vieër alleneuj biejee

‘t is sjuus ‘n sjilderie

Wat os sjmak is ee gleëske beer

‘t is zoeë fijn om hiej te leëve

Drinke vieër d’r mieë es ee

En dat moage te beleëve

Huure vieër ee sjtuk muziek

Want hie sjteet toch os ouwesjhoes

Loape vieër doa achteraa

En nurges angesj veule vieër os thoes

De Oad Prinse die zurge vuur sjtimmung hiej

Want vieër vinge toch dat Kunder ’t allersjoeënste is

Inne echte Kaatboer is doa biej

En weë hiej neet hat gewoeënt deë hat zoeë veuël gemis
Vieër kinne gaar neet boete dit durp

Prinseoavend is ‘t weer

Doa geet nieks boave os kling durp

Zint vieër alleneuj biejee

Doa geet nieks boave os durp

Wat os sjmak is ee gleëske beer

Want vieër vinge toch dat Kunder ’t allersjoeënste is

Drinke vieër d’r mieë es ee

En we hie neet hat gewoeënt, deë hat zoeë veul gemis

Huure vieër ee sjtuk muziek

Vieër ruile neet mit London of Paries

Loape vieër doa achteraa

Os eege Kunder bliet ut paradies

De Oad Prinse die zurge vuur sjtimmung hiej
Inne echte Kaatboer is doa biej
Tekst: Oad Prinse
Melodie: D’r Fliegermarsch van Hermann Dostal.
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Opmerkelijke Kaatboere-feiten vanaf 5x11 (2009) tot heden
2010 Carnavalszondag op Valentijnsdag (14 februari)

2012 Thema: “Kunder op Superkrach!”

2015 Thema: “Kunderpop - De Kaatboere drieëne durch!”

Thema: “Kunder tot uuver zien oere!”

Prins Guido I (Maassen) 7e Kaatbuurkesprins, die Kaatboere-prins wordt.

Prins Frank I (Eggen)

Prins Freek I (Timmermans)
Primeur 1.: Optocht vertrekt, i.v.m.
wegwerkzaamheden op de Heerlerweg,
éénmalig vanaf het industrieterrein
Lindelaufergewande
Primeur 2.: Optocht bij Kunderhoes in
schijnwerpers met commentaar van Hub &
Hub (Eggen & Stassen)

2011 Thema: “Wat ee circus in Kunder!!!”
Prins Wim I (Leunissen)
Seizoensopening nieuwe stijl: Feest
op zaterdagavond in café Kunderkruis
(Officiële huldigingshandelingen naar
receptiedag)

Primeur: Guido I, eerste prins met een
eigen muziekband

2013 Thema: “Kunder Truuk!”
Freek Timmermans nieuwe president (1e
voormalig Kaatbuurkes-president, die die
rol ook bij de Kaatboere vervult)
Prins Kevin I (Keulers), 1e Kaatboereprins mit Russische partner (Julia uit St.
Petersburg)
1e prinsenproclamatie in behouden (en
gerenoveerd) Kunderhoes

Hub Stassen 3e keer Limburgs
buuttekampioen als “D’r Tiroler”

2016 Thema:
“Kunder Zoo (-tje ongereegeld)!”
Prins Jasper I (Vliex)
Blauw Sjuut meert voor het eerst sinds
jaren weer aan bij het Voerendaalse
gemeentehuis

3x11-jarig jubileum Hoeskamerzitting

Hoeskamerzitting verhuist van grote naar
kleine Kunderhoes zaal en heet nu “Kunder
sjluut aaf in de Hoeskamer!”

2014 Thema: “Kunder Adieë! De
Kaatboere in drie daag rond de welt!”

2017 Thema: “Kunder houdt van
Holland!”

Prins Knud I (Meessen); 50e prins van
Kunder
Primeur: “Jean en de Piepkes” tijdens
het Oad Prinse-bal voor het eerst op het
Kunderhoes-podium
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Primeur: Shakin’ DJ’s treden op tijdens het
Oad Prinse-bal

’t Is een kwestie van geduld ……
Prins Jordy I (Delsing)
Opening nuuj sezoen ’n echte Zjwat-WitSenZAATSIE!

2018 Thema: “De Kaatboere sjtoome
durch!”
Prins Harrie II (Pluijm)
Primeur: Prinsenlunch, voorafgaande aan
officiële receptie; incl. interne huldigingen.
Blijkt na één keer al een “blijvertje”!
Voetpad tussen Valkenburgerweg en Henri
Jonasstraat omgedoopt tot “Prinsegetske”
tussen Kaatboere-prins
Harrie II en Kaatbuurkes-prins Yuri I
(Pluijmen)

2019 Thema: “Kunder geet naat !”
Prins Rolf I (Keulen)
2x11e editie van clubblad “Confetti”
1e keer afsluiting op carnavalsdinsdag in
de formule van
“D’r letste Moal !” (grote zaal + podium
Kunderhoes)

2020 6x11 jarig jubileum
Thema: “6x11 joar de kaate gesjud !”
Prins ?????
4e Nach va Kunder !!!
In carnavalsoptocht Prins, Raad van Elf én
Oad Prinse-groep op één praalwagen
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Teruukblik Kaatbuurkesprinsenpaar Luuk I en Liyé I
“Droeëme mit de oeëge oap” (Bjorn&Mieke)
Sluut òw oge, volg òw droeëme
Ònder ’t wake van de maon.
Prinse ,prinsesse , kroeëne en vaere
Kiender zien nòw wat ze straks wille werre
Ennen droeëm löt dat onstaon!
As d’n tied dan stil blieft staon…….
En mit vastelaovend de loeke ope gaon.
Dan kunne we droeëme ,droeëme mit de
oeege oop.
Vier ’t laeve mák ’t woar, Vastelaovond génne
slaop!
En zoeë woar ’t ooch: Ozze dreum koam
oeet: ‘t 53e jeugdprinsenpaar van de
Kaatbuurkes weëde !
Ich, Luuk, kos al nachte neet sjloape; ’t
bleef mer durch miene kop sjpoeëke: Zoaw
ich jeugdprins
weëde ? Op inne oavend, wie ich um 23.00
oeër nog wakker woar, hubbe pap en mam
’t mich verteld. Ich kos ’t neet meteen
geleuve, zoeë bliej woar ich !
Ich, Liyé, kreeg ee hieël sjpesiaal kadoor
op d’r 2e Keësjdaag 2018; ’n kaat in de
vorm van ing kroeën, woeë-in ich loos, dat
ich jeugdprinses zoaw weëede. De troane
sjtinge in mien ogge; dit woar onmeugelik:
ICH jeugdprinses ?! Wauw !
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op ee seintje um vlak vuur d’r act
sjtiekum d’r zaal te verloate en noa
’t kelderke te goan. Kitty en heur
dochter Suzanne hubbe os geholpe
biej ’t aankleije.

Inne sjpannende tieëd brook aan. Noa de
Keësjmis koam ’t Kaatbuurkes-kommittee
’t os offisieel vertelle. Toen huurde vieër,
weë mien prinses en weë miene prins zoaw
weëde.
Vieër ginge elkaar ontmoete; saame kleijer
oetzeuke, d’r sjtieëk en ’t kruuntje en in ’t
deepste geheim fotoo’s maake. En doanoa
woar ’t wachte op oos proklamaasie op
24 feberwaarie. ’t Moejlikstee woar om ’t
groeëte geheim te bewaare; niemes get
zegge; breurkes neet, de familie neet; bis
deë tieëd: ssssst.

Doanoa woeëte viër in’t kelderke
ieësj vuurgesjteld an alle kinger, die
mitsjpieëlde in d’r act. Doabiej ooch
mien breurke Cas, deë nog van
nieks wis. Dat woar vuur hem waal
’n verrassjing, ee bietje ver-dreet,
mer vuural blieëdsjap.
“Kunder geet naat “; doa sjtinge vieër
supernerveus in ’t sjtrandhuksjke te
wachte op oos proklamaasiemoment biej ’t
mezieknummer “Tsunami”.
Nodat vieër woare geïnsjtalleerd, kaom
iekerinne oos felisiteere en woare vieër ech
Prins Luuk I en Prinses Liyé I ! Doanoa
f link gehost en kilomeeters polonaise
geloape.

Proklamaasie

’s Oavends de afterparty biej Liyé heem,
mit zelfs inne dj; geweldig deë papa van
Luuk ! Saame mit Prins Rolf I ginge vieër
durch, bis vieër neet mieë koste.

D’r Luuk zoot in d’r road van elf en wis wie
ozze act koam oeët te zieën. Mer ich (Liyé)
wis hieëlemoal van nieks. Ich mos wachte

Ozze dreum ging verder, want de hieële
weëk woare vieër es prinsepaar ongerweëg.
Vuursjtelle op oos sjoeël, oos hoeezer

verseere, frietjes eëte mit d’r road van elf,
ontvangst van de Blauw Sjuut, bezeuksjkes
an oos uuver-groot-oma’s, an ’t Brook biej
prinses Ursula, d’r sjoeëlvasteloavend en d’r
sjluuteluuverdrach in ’t gemeentehoes.

Kaatboere get laater toch in d’r optoch
aansjleete.

Vuur weë neet d’r biej woar: Dieër hubt wat
gemist!

Boave in oos kastieël mooste vieër soms
bukke vuur de sjtopleechte en de takke
van beum. Zoeë
superhoeëg sjtinge
vieër op d’r waage..

Vanaaf ’t begin biej d’r “pesjtoeër”, de
ontvangst durch iekerinne in d’r zaal,
de luchtbedde-race , de apostelle, oos
oetgekoaze leedjes, die op ’t eind woeëte
gedrieënd bis ’t oetbloaze van de keëtsjkes.

Sjnoep gegoeid,
gezjwaaid, gesjpronge
op de meziek. ’t Woar
GEWELDIG!

D’r groëte optoch van Kunder en
Voelender
Oos hoeëgtepunt woar letterlik en
figuurlik d’r groeëte optoch durch Kunder
en Voelender. Vieër woeëte opgehoald biej
Liyé heem. Sjpesiaal woar de verrassjing
van de mit-muzikante van Luuk van de
Meziek Vereeniging Voelender, die oos ’n
serenaade brachte.
Doanao op ozze prinsewaage noa oos
sjtartpunt in d’r Kunderberg. ’t Woar
nog effe sjpannend of vieër zoawe kinne
vertrekke, want ing van oos achterbeng
woar, mit velg en aal, kapot gegange.
Gelukkig koste vieër, dankszij hulp van
Oad Prins Maurice I (Kerckhoffs) van de

Noa d’r optoch
Kunderhoes op d’r
kop gezat en saame
mit Prins Rolf I d’r
“Tansmarietje Tans“;
de bing zoeë hoeëg
es vieër koste en
mer rundjes danse. Tot sjlot nog durch
noa Prins Rolf heem. Vieër kreege d’r gee
genoog van.
“D’r letste Maol”
En dan is ’t oppins vasteloavesdieensdig:
“D’r letste maol”. D’r tieëd is vuurbiej
gevloage. In oos geweun vasteloaveskleijer
zoawe vieër um middernach de lantaarns
oetbloaze. Vieër woare allebei ee bietje
verdreetig; is ’t noa al aafgeloape?
Mer ’t woar nog ing kieër éé groeët feest!

Vieër verheuge os op de res van ’t sezoen
en geneete bis ’t nuuje prinsepaar weëd
oetgeroope op zondig 16 feberwaarie.
Vieër wille iekerinne bedanke. Sjpesiaal ’t
kommittee Kaatbuurkes, Prins Rolf I, oos
familie en vrung, der road van elf en alle
luuj oet Kunder, die ’t vuur os onvergeëtelik
hubbe gemakt.
’t Woar inne dreum, deë oetkoam: Einmoal
prins en prinses te zeen.
“Einmaol prins te zeen” (Frans Croonenberg)
De eine sport op volle kracht, de anger geit op
vrouwejach
Maar ich höb als limburgse miens,
Maar eine grote wins
Einmaol Prins te zeen.
In Limburg mein land.
Die gedachte zit mein hert in brand
Daovon höb ich al als kleine jong gedruimd
Einmaol Prins te zeen
Angers höbste get verzuimd
Nieks sjunder wie Kunder!
Alaaf!
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HENNY & KATHY
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VOELENDESJE
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Lindelaufer Gewande 29
6367 AZ Voerendaal

ELECTROTECHNISCH ADVIES
INSTALLATIEBUREAU
REPARATIE
SERVICE
INSPECTIE NEN 3140
T 045-575 43 42
E info@electroboesten.nl
I www.electroboesten.nl

ELECTRO BOESTEN
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C R E AT I E V E C O N C E P T E N & W E B A P P L I C AT I E S
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Weë de jeugd hat, hat de toekomst !
Al vreug begos d’r vasteloavend in ’t leëve
van dees driej jong Kaatboere-leede.

hiejvuur oeët. Kyelle is werkzaam binne d’r
“D’r Letste Moal!”-groep, deë zich bezig hilt
mit de aafsjleeting van d’r vasteloavend op
dieensdig. Vince is sinds aafgeloape 11e van
d’r 11e nuuj lid van de Kaatboere.
Punt oet Esther’s proklamaasiepunte, 12
joar geleeje.

Mit d’r papleëpel d’r in gegoate. Van klings
af aan leepe ze in d’r optoch mit, vinge ze
sjnoepjes biej de prinsewaages en oote die
op bis ze misselik woare!
’t Ging wieër noa d’r kingervasteloavend.
Ze woare sjteeds mieë anweezig biej de
jeugdprinseproklamaasies. Hun konneksie
mit d’r vasteloavend woeëd sjteeds sjterker.
Um ’t pleëtje kompleet te maake, woeëd
Esther prinses in 2008, Vince woeëd ee ech
Kaatbuurkeslid in 2009, Kyelle woeëd in
2011 oetgeroope tot prinses en Vince sljoot
’t Kaatbuurkes-tieëdperk vuur dees drie
aaf, wie heë in 2013 jeugdprins woeëd.
Noe, 6 joar laater, zind ze alle drie aktief lid
van CV De Kaatboere. Zoeë hubbe ze alle
drie hun eege taake binne de vereniging.
Esther hilt zich beezig mit ’t maake van
d’r proklamaasie-act en zeukt de kleijer

Es prinsepaar van de nuuj Cortemichsjoeël, Spieële vieër doa de ieësjte,
Kundesje vioeël!
Teruukkieëkend op dit punt:
Nieks is minder woar, Cortemich zal
de kommende joare nog veuël mieë
prinsepaare oet d’r hoeëge hood toovere.
Die es ’t ware, oeëts de letste viool zulle
besjpieële.

Punt oet Vince’s proklamaasiepunte, 7 joar
geleeje.
Ooch in oos 47e joar maake vieër oos
motto woar: “Maak sjpass en plezeer op de
Kundesje maneer!”
Teruukkieëkend op dit punt:
Dit is natuurlijk ‘t bekindste punt van
de Kaatbüürkes, maar ooch zieëker
’t áller-belangrijkste. Dit gebuurt ech
ooch daadwerkelik! Vasteloavend is d’r
gezelligstee gezelligste en leukste tieëd van
‘t joar en dat kumpt vuur ee groeët deel
durch de Kaatboere, de Kaatbüürkes en
iekerinne, deë hiejbiej is betrokke! Éch een
punt noa oos hart.

D’r Heëleweëg kin sich al joare es DE
prinsesjtroat va Kunder presenteere, ich
reëken d’r op, dat al die Kaatboere-Oad
Prinse oos hoes komme verseere.

Vasteloavendviere is os biej de Kaatbüürkes
zieëker good aangelieërd. En no wie
vieër get oawer zind, kinne vieër dees lijn
sjoeën durchtrekke biej C.V. De Kaatboere!
Vol goeje mood gunt vieër dan ooch
dit jubilejumjoar in. Vieër maake ’t de
kommende 11 joar nét zoeë gezellig es de
aafgeloape 65.

Teruukkieëkend op dit punt:

Nieks sjunder wie Kunder, Alaaf!

Es ich teruukkieëk op dit punt, dink ich
mer an EE dink. Wat is dit woar! D’r
Heëlerweëg kint hieël veuël Oad (jeugd)
Prins(es)e en dat is wat ’t zoeë sjoeën makt.

Dêh veëdig!
Esther Pluijm - Kyelle Duijzings Vince Meurders

Punt oet Kyelle’s proklamaasiepunte, 9
joar geleeje.
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d'r letste moal 2020
Kunderhoes 25-2-2020 18.11 oeër
wegens succes van 2019!D'R TREIN WACHT NEET, KOM OP TIEËD!
Live muziek

◊ 66

Nog inne kieër volle gaas
same aafsjlete interactief verhoal
Hieël veûl confetti

Jieëkerinne is artiest roeije leuper
pak se de stairway to heaven, of de highway to hell?

went se kumps: num dan inne mit
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Macht & waardigheid!
Met het jubileum in aantocht vindt de
vereniging dat bij dat jubileum ook een
nieuwe scepter en prinsenketting horen.
De huidige scepter, het teken van macht,
dateert van het vorige jubileum in 2009.
De huidige prinsenketting, het teken
van waardigheid, zelf van het 4x11-jarig
jubileum in 1998. De zoektocht naar
waardige vervanging van de huidige
scepter en prinsenketting kwam in
handen te liggen van Ger Jongen, Anke
Pluijmen en Freek Timmermans.
In april 2018 vond zodoende het eerste
overleg plaats, waarbij alle ideeën gedeeld
werden over mogelijke opties voor de
nieuwe scepter en prinsenketting. Aan de
hand van de uitkomsten van dit overleg
zijn we alle drie aan de slag gegaan met
te zoeken naar voorbeelden en het verder
uitwerken van ideeën. Als vervolg vonden
er nog een tweetal bijeenkomsten plaats
wat uiteindelijk als uitkomst had dat er
een grof idee was hoe de nieuwe scepter
eruit moest komen te zien, ook voor de
prinsenketting waren er al de nodige
ideeën.
Het belangrijkste uitgangspunt voor de
nieuwe scepter was dat hij ‘levendig’ moest
zijn, van welke kant je ook ernaar kijkt, er
moet ‘iets gebeuren’ op de nieuwe scepter.
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Daarnaast werd de keuze gemaakt om
als materiaal brons te gaan gebruiken in
combinatie met Kundersteen. Aan de hand
van deze uitgangspunten werd contact
opgenomen met kunstenares Jenny Roost
voor een 1e afspraak in juni 2018.
Tijdens deze afspraak hebben we kenbaar
gemaakt wat het idee is, welke materialen
we voor ogen hebben en tevens verteld
over de historie van de vereniging. Met
deze informatie is Jenny begonnen met het
‘creatieve proces’ om tot een 1e ontwerp te
kunnen komen.
In september 2018 zijn we wederom langs
geweest bij Jenny om de eerste resultaten
te bekijken en bespreken, al snel werd
duidelijk dat Jenny onze wensen en ideeën
op een geweldige manier heeft kunnen
vertalen naar een ontwerp. Met enkele
kleine aanpassingen van onze kant is
Jenny vervolgens aan de slag gegaan om
van klei een model op ware grootte te
maken, welke we in januari 2019 zijn gaan
bekijken. Na akkoord van zowel Ger, Anke
en Freek als het bestuur is van dit model
een mal gemaakt om vervolgens door een
bronsgieterij te laten gieten. Na het gieten
zijn de laatste details en afwerking door
Jenny gedaan, waarna we de scepter in
maart 2019 hebben kunnen ophalen.

De scepter laat de inwoners van Kunrade
zien die samen de Kundersteen dragen
en eromheen dansen in een polonaise,
de verbondenheid die we met carnaval
allemaal hebben. De kaart met de
symbolen is kenmerkend voor de
vereniging, de Kundersteen verwijst naar
Kunrade en haar historie. De Kundersteen
is te verwijderen, onder de steen rust een
boodschap op perkament die alleen voor
de prins leesbaar is. Een waar symbool van
macht!

De scepter van Kunder!

Nadat de scepter gereed was hebben
we Jenny ook benaderd om de nieuwe
prinsenketting te maken. Ook daarbij was
al snel duidelijk wat het idee was en dat
deze van zilver gemaakt zou gaan worden,
een edelmetaal dat waardigheid uitstraalt.

Onder aan de stam omhoogklimmend, is
de jeugd die erbij hoort.

De schakels van de ketting tonen de 4
kaartsymbolen, refererend aan de af komst
van CV de Kaatboere. Aan die schakels
hangt een kleiner Kundersteen, omgeven
door eveneens symbolen en voorzien van
onze lijfspreuk: Nieks sjunder wie Kunder!
Dit alles zorgt voor een geheel dat de macht
en waardigheid van een prins uitstraalt
en waarmee we op een mooie manier ons
jubileumseizoen kunnen vieren.
Uiteraard hebben we Jenny Roost ook
gevraagd om de symboliek van de scepter
nader toe te lichten, dat leest u hiernaast.

Is een scepter van vroeger en van deze tijd.
Nee, hij is beter gezegd, van alle tijden en
alle generaties. Jong en oud.
Zoals oud jong iets leert en jong leert oud
iets.

Er zijn 7 hartkwesties, maar ook ruimte
voor een persoonlijke boodschap van de
heersende prins die hij mag doorgeven aan
zijn opvolger.
Nieks sjunder wie Kunder!

Als boom is hij ontworpen, gegroeid tot een
volwaardige stam en top.
Komend uit het Kunderlandschap met
daaronder zijn bekende steensoort.

Zij vormen de toekomst van CV De
Kaatboere.
De kaart als basis van saamhorigheid, die
zich ontpopt tot een gedegen vereniging
met veel vriendschappen. Een belangrijke
ondersteuning op deze bijzondere scepter.
De top symboliseert wijsheid van de
elderen, die zich samenbuigen over het
geheim van de Kundersteen. Maar ook de
vreugde van samen zijn is erin verwerkt.
De scepter is gemaakt van het oermateriaal
brons en vormt samen met de steen, een
eerbetoon aan het Kunder verleden.
Door overdragen van generatie op
generatie blijft de waardevolle inhoud die
in de kern zit, beschermt.
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Achter de schermen... structuur CV De Kaatboere
Carnavalsvereniging De Kaatboere, met
148 leden en aangesloten bij de Bond
van Carnavals-verenigingen in Limburg
(BCL), wordt geleid door een zevenkoppig
bestuur, bestaande uit de volgende
personen:
Voorzitter:
Leo Cremer.
Secretaris:
Janine Eggen-Rouwette.
Penningmeester: Naud Meessen.
Leden:
Kitty Hupperichs-Gijzen,
Michèl Eggen,
Joost Loop,
Freek Timmermans.
Bij de voorbereiding en uitvoering van de
activiteiten wordt het bestuur ondersteund
door een zevental commissies, bijna alle
gecoördineerd door een bestuurslid en
verder bestaande uit een aantal Kaatboereleden.
Het betreft de volgende commissies:
a. Public Relations
b. Proclamatie-thema
c. Artiestenprogramma’s
d. Techniek
e. Personeel en Inkoop
f. Optochtcommissie
g. Commissie Seniorenzitting
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Daarnaast zorgt een uit een aantal
Kaatboere bestaande seniorengroep voor
de nodige hand- en spandiensten; hetgeen
door de hele vereniging ten zeerste wordt
gewaardeerd. 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 is er een prima en vruchtbare
samenwerking met het
jeugdcarnavalscomité Kaatbuurkes, dat
in een statutair zelfstandige stichting is
ondergebracht.
Afgevaardigden van CV De Kaatboere
vormen met afgevaardigden van CV De
Naate de optocht- commissie, terwijl beide
verenigingen ook zijn vertegenwoordigd in
het comité Seniorencar-naval Voerendaal.
Tot slot kunnen de Kaatboere bij hun
activiteiten rekenen op hulp van diverse
andere vereni-gingen uit Kunrade en
Voerendaal. (Zie ook voorwoord voorzitter.)

Het Kaatboere-bestuur dankt alle
sponsoren uit zowel het zakenleven als
uit de Kunderse burgerij, de hulpvaardige
overige verenigingen en uiteraard alle
eigen leden voor de spontane bijdrage, in
welke vorm dan ook, aan het 6 x 11 jarig
jubileum!

Van links naar rechts: Naud, Janine, Michèl, Leo (gehurkt), Freek, Kitty en Joost.
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Sponsoren... hartstikke bedankt!
Evenals in voorgaande jaren heeft CV
De Kaatboere zich ook in dit jubileumseizoen mogen verheugen in de financiële
steun van de Kunderse burgerij en
ondernemers, waarvan er heel wat niet in
de kern Kunrade zijn gevestigd! Hierbij
worden dan ook alle particulieren en
de onderstaande zakelijke sponsors
van harte bedankt vuur 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.
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Autobedrijf Marc Mennens

DJ Danny2D

Autopoule

Duysens DA drogisterij

Avia Xpress Voerendaal

Electro Ton Boesten

Baadjou APK-Keuringen

Elektro DABO Voerendaal

Bakkerij Lei Deckers

Euregio Habets Royen

Bandenspecialist Kicken B.V.

Eussen Aanhangwagens

Bartels Woningstoffering

Floraal vormgever René Gulikers

BCT Sittard

Foto Ateljee Leon Smeets

Bernard Herenmode Sittard

Friture Kunderkruis

Björn Daniëls Loodgietersbedrijf

Furentha Schoenmode V.O.F.

A. Lamberts Rolluiken-Zonweringen B.V.

Bloemenfeest bij Maks

Fysiotherapie Jetten

Aannemersbedrijf Eussen Bouw

BM Advisering-Accountancy

Fysiotherapie Voerendaal

Advies - en ingenieursbureau RA Infra BV
Sittard

Café Kunderkruis

Gas-Service Roy Gulpen

Cafézaal ‘t Brandhuske

Gulf Tankstation & Carwash Frank Baars

Adviesgroep Somers & Brabant

Catering & Barbecue-service PAMOS

HAGO Limburgs Mooiste - Fietsevenement

Alfa bierbrouwerij

Centrale Verwarming Bert Gulpen

Hago Zuid Nederland B.V.

Andi Smart Print Solutions

Chinees-Indisch restaurant Pom Lai

Hanneman DeToerist B.V.

Anne’s Mooiste

Custobo B.V.

Hansen Dranken BV

Antiquariaat Coriovallum Heerlen

Daniëls Installatiebedrijf BV

Herberg De Pintelier

APK Keuringsstation Coza

De Borenburg Eerlijk & Lekker

Heton Yask zwembad de Joffer

Aurea Adm. & Belastingconsulenten

Dierenspeciaalzaak J. Essers & Zn.

HK Safety

Hoeve Opscheumer

Petit agrarisch bedrijf

Stichting Trefcentrum Kunderhoes

Hoveniersbedrijf Neven-Eurlings

Pompen Service Limburg

Studio 575 B.V.

Ijs &Ko

Praktijk de Eick

SubLub Voerendaal

Inlijsterij Courage

Puur en Partners

Tabakspeciaalzaak Bijsmans

Installatiebedrijf B. Thiessen

Rabobank Zuid- Limburg Oost

Installatiebedrijf Paul Loop

Reclamebureau Limburg

Toon Severens Administratie- en
Adviesbureau

Intrak Voerendaal B.V.

ReemDesign

Kicken Technisch Onderhoud

Ritmo Sound Productions

Kliniek voor Dieren Duysens

Roger Flucken Fietsspecialist

Kunrader Steengroeve

Rope Reclame Productions

Leon Meessen Optometrie

Salutee Gezondheidspraktijk

Maatschap Kerckhoffs-Smeets

Saskia’s Bloemenliefde

MABS4.0

Schildersbedrijf P. van Wersch

Mr. P.A.H. Eurlings (oud notaris)

Schoonmaak & Glazenwassersbedrijf Dave
Gorenjec

Next Cuisine
Notariskantoor Kunderlinde
OJD Ongedierte preventie & bestrijding
P.R. Pallets BV
Party en kostuumverhuur Party Pig
Pedicure feet-care Lilian
Pedicuresalon Annemie

Uerlings Holding B.V.
Vebego International B.V.
Verenigde Apotheken Limburg (VAL)
Vinitor Slijterij-Wijnhandel
Weddingplanner Limburg
Wegenbouw Kurvers BV
Willems Project Management
Yvette’s Hairsolutions

SHANO Kappers
Slagerij Catering van der Poel
Slagerij L. Kuypers V.O.F.
Slagerij/Traiteur Quadakkers B.V.
Slijptechniek Limburg BV
Stan Keulen Photography
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Wie deed wat?
Samenstelling en teksten:
PR-commissie van carnavalsvereniging De Kaatboere;
met dank aan:
pastoor Harrie Brouwers,
burgemeester Wil Houben,
prins Rolf I (Keulen)
jeugdprinsenpaar Luuk I (Herben) en Liyé I (Hardin)
en de jongste Kaatboereleden
Esther Pluijm,
Kyelle Duijzings en
Vince Meurders
Vormgeving:
Bart Dohmen
Foto’s:
Leon Smeets, Stan Keulen en anderen
Oplage:
1700 exemplaren
Drukwerk:
ANDI Smart Print Solutions - Maastricht
Kunder, januari 2020
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