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In ‘nne riijaloet
We kennen de cramignon uit Eijsden. Het is een dans waaraan het 
hele dorp meedoet. Eeuwenlang is ze populair geweest in de streek 
rond Luik en Maastricht. In een lange ketting danst oud en jong zig-
zaggend door de straten. De dansers houden elkaar bij de hand vast 
of aan de schouders. In Maastricht noemden wij dat een ‘rijjaloet’. 
Tegenwoordig spreken we van een ‘polonaise.’ Aan het einde van de 
negentiende eeuw raakte de cramignon in onbruik. De jonge mensen 
in de grote stad vonden de wals veel spannender! Uit de steden Luik 
en Maastricht verdween de cramignon helemaal. Gelukkig waren 
er in de dorpen nog ouderwetse pastoors! Die vonden de moderne 
dansen maar niks. Zij gingen daarom de cramignon propageren. 
Aan hen is het te danken dat de dans nog bestaat, en misschien 
tot het werelderfgoed gaat horen.

Waarom vertel ik dit?
Iemand vroeg me ooit: ‘Wanneer vond u de kerk in Kunrade het 
allermooiste?’ Ik wist het antwoord meteen! Ik zag onmiddellijk het 
beeld voor me van de Kaatbuurkes op zaterdagavond van Carnaval 
in de kerk. Aan het eind van de mis dansten ze dan een polonaise 
door de kerk. De kerk leek ervoor gebouwd, en de h.Mis leek ervoor 

bestemd. Het paste zo mooi bij elkaar. De rij-dans door de kerk is een 
uitdrukking van pure vreugde om het leven zelf. En ook van het idee: 
’iedereen hoort erbij!’ Ik hoop dat de Kaatbuurkes die blijdschap nog 
aan veel mensen kunnen doorgeven, en zeker ook aan de mensen in 
de kerk!

pastoor H.Brouwers
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Drie jaar verder gaan we weer carnaval vieren
Het nieuwe carnavalsseizoen staat weer voor de deur en er is 
dus werk aan de winkel voor het Jeugdcarnavalscomité van de 
Kaatbuurkes. We zijn verschrikkelijk benieuwd naar het nieuwe 
jeugdprinsenpaar dat op 5 februari wordt uitgeroepen. 

In de geschiedenis van de Kaatbuurkes zijn we al aanbeland bij het 
55e prinsenpaar. Een 5 X 11 jubileumjaar van de Kaatbuurkes en 
dus gaan we binnenkort een heus jubileumprinsenpaar begroeten. 
Dat maakt het allemaal nog spannender!

We gaan dan na drie jaar (!) afscheid nemen van het 54e jeugd-
prinsenpaar. Jonas Heuts en Fenna Simons werden op 16 februari 
2020 geproclameerd en zwaaiden in dat carnavalsseizoen de scepter 
als de 10-jarige jeugdprins Jonas I en 11-jarige jeugdprinses Fenna I. 
Ze zullen nu 13 en 14 jaar zijn. Drie jaartjes ouder en heel wat wijzer! 
Maar ook gegroeid en waarschijnlijk een stukje groter!

Direct na de carnaval in 2020 brak de pandemie uit. Corona, 
COVID-19. Wie had toen kunnen denken dat we twee carnavals- 
seizoenen zouden gaan overslaan. Geen proclamaties in 2021 en 

2022, geen optochten, geen caranavalsfeesten in het Kunderhoes. 

Vanaf de proclamatie van het jeugdprinsenpaar op 5 februari 2020 
tot de nieuwe proclamatie op 5 februari 2023 zijn dus drie volle 
jaren verstreken. Ik denk niet dat de opgroeiende Kaatbuurkes 
nog dezelfde carnavalskleding kunnen dragen. Dus ook de prins 
en prinses niet. Moeten die in het nieuw worden gestoken?En de 
kostuumpjes van de Wijze Raad van Elf van Kaatbuurkes zullen 
ook niet meer passen. Werk aan de winkel dus; ik begon er al mee.

Lieve Kaatbuurkes. 
Ik wens jullie een geweldig nieuw 
carnavalsseizoen. Pak elkaar weer 
vast, sjoenkel en dans, loop mee in 
de polonaise en maak plezier! 

Ik zeg: Kaatbuurkes Alaaf!

Wil Houben
Burgemeester van Voerendaal
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Zondag 5 februari
Kunraadse 

Kinderzitting & 
proklamaasie van 
de 55e jeugdprins 
en zieng prinses.
                            
Trefcentrum 
Kunderhoes 

Aanvang 14.33u

Zaterdag 11 februari
 
5x11-reunie 
jeugdprinsenparen  
& vrijwilligersfeest 
met live-band 
“Wahnsinn”                            

Trefcentrum 
Kunderhoes 

Aanvang 19.33u

besloten avond

Vrijdag 17 februari 

Kindercarnaval 
op brede school 
Cortemich (‘s ochtends) 
met aansluitend 
feest
                            
Trefcentrum 
Kunderhoes 

Aanvang 13.33u

Zondag 19 februari 

Carnavalsoptocht 
met na afloop 
feest en met live-
band “Promilaasj”
              
Trefcentrum 
Kunderhoes 

Aanvang feest 14.33u,
Aanvang band 20.00u

Programma jubileumseizoen



Vasteloavend viers te saame….
Vasteloavend …. Ee fieës, n tradissie die vieër van d’r pap en de mam 
gelieërd hubbe en die vieër probeere durch te geëve aan os kinger en 
klingkinger. Saame achter ’t niéënmessjien um ee leuk pak te maake.
Saame an d’r waage bouwe, um te ’shine’ in d’r optocht. Saame bal-
lonne bloaze um d’r boel te verseere. Saame aktiviteite organizeere 
um de vasteloavestradissie in sjtand te hoate. Saame sjpas en plezeer 
maake. Die ganse vasteloavensperioode hat ’n biezonger sosiaale 
funksie. Ze verbroedert en verbingt op ’n natuurlijke maneer. 
Vasteloavend is ’n oetloatklep zonger sosiaale belemmeringe. 
Woes te ooch vandaan kums, weës te ooch bis, mit Vasteloavend is 
iekerinne gelieëk. Vasteloavend viers te saame, neet alling !

Vasteloavend….., ee fieës wat in gans Limburg zoeë sjterk leëft, 
woeët twieë joar geleeje inins sjtil gelag. ’t Wegvalle van alle 
aktiviteite, in d’r tieëd dat toes-blieve ’t motto woar, hat missjien 
des te mieë duudelijk gemak wat vuur belangrieke sosiaale rol 
Vasteloavend sjpieëlt. Inins woar ’t tijdens de daag woeë vieër zoë 
gek op zunt, in gans Limburg sjtil. 2021 houw ’t joar motte zeen 
woeë-in de Kaatbuurkes hun 5x11 joarig jubilieum zoawe viere. 
Ooch dat woar durch de omsjtandigheede neet meugelijk. Ging 

vergadering, ging vuurbereiding, ging vuur-sjpas, gee aftreede van 
Prins Jonas I en Prinses Fenna I en gee nuuj  Jubileum Prinsepaar-
tje. ’t Woar sjtil in ’t durp, in ’t Kunderhoes en op de plekke woeë 
normaal d’r vastelaovenswink weijt. Gelukkig moage vieër noe weer. 
En kinne vieër eindelik in ’t volgens de telling 57ste sezoen jeugd
carnaval os 5x11- jubileum goan viere. 

55 joar jeugdvasteloavend in Kunder 
Wat een prachtige prestaasie. Vieër moage os gelukkig prieëze 
mit vriewilligers, oawesj van prinsepaartjes en roadsleede en os kom-
mitteeleede, die telkens weer de heng oeët de moeëwe wille sjteëke. 
Zonger hun hoawe vieër dizze mijlpoal noeëts bereikt. Loate vieër 
aafsjpreëke, dat vieër os uuver 11 joar, mit ’t 66 joarig jubileum van 
de Kaatbuurkes weer zieënt en nog ummer vasteloavend viere in os 
sjun Kunder. Loat os hart blieve kloppe vuur d’r Vasteloavend. Loat  
os hart blieve kloppe vuur Kunder. Op noa een sjoen sezoen! Saame!

Nieks sjunder wie Kunder
Kitty Hupperichs
Vuurzitter Jeugdvasteloavescomité Kaatbuurkes
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Artiesten aan het woord: De Sjansmarietjes
Sjansmarietje Rob (Rentenaar)
Ik weet nog dat ik eerst aan het idee moest wennen, maar na de 
eerste keer oefenen vond ik het fantastisch. Vooral als ik de dans-
pasjes thuis oefende en ik iedereen zo aan het lachen maakte. 
Samen met Yvette als onze coach, hebben we er een leuke show van 
gemaakt! Als klap op de vuurpijl mochten we ook nog meerdere 
keren optreden. 

Sjansmarietje Menno (Lambers)
Kan me nog goed herinneren dat we de pakjes gingen passen en 
weken achter elkaar elke woensdag gingen oefenen om de dans-
pasjes perfect te krijgen. Ken de moves nu nog steeds uit mijn 
hoofd. Sjiek dat we zo gewaardeerd werden en dat we vaker 
mochten optreden. En toen nog zelfs eerste werden! Alaaf! 

Sjansmarietje Bruce (Meurders)
De Sjansmarietjes, weken lang afzien op de woensdag middag met 
coach Yvette. Met als streven die eerste plaats binnen te hengelen 
(dat lukte aardig). Want tja, die snoep tegoed bon van DA Duysens... 
daar deden we het allemaal voor. Ik herinner mij toen we in Schim-

mert de pakjes gingen passen dat de vrouw die ze verkocht helemaal 
in een deuk lag. Ze verwachtte niet 6 jongens die de pakjes kwamen 
passen. Iedere keer als ik het nummer Hello van Martin Solveig hoor, 
krijg ik flashbacks naar het optreden: het blijft ‘n leuke herinnering.

Sjansmarietje Vince (Meurders) 
6 “stoere” jongens in kanten rokjes een aantal danspasjes aanleren. 
Voor menig moeder misschien ondenkbaar maar voor Yvette de 
gemiddelde woensdagmiddag. Zo vrolijk en enthousiast als mijn 
moeder kan zijn, was het natuurlijk altijd “dolle pret” (met andere 
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woorden: een mix van frustratie omdat we het na 20x oefenen nog 
steeds niet snapten en plezier van het kijken naar de dansende 
jongens...). De optredens waren natúúrlijk het hoogtepunt van de 
kinderzitting, en dat vonden we vooral ook zelf zo. Ik zie nog voor me 
hoe Menno kusjes het publiek in blies terwijl hij op schouders van 
Rob zat. En dat de A van alaaf! tussen iemand zijn billen verdween in 
Voelender ;) 

Sjansmarietje Lars (Eggen)
“De Sjansmarietjes” oftewel D’R bekenste dansgroep van deë tieëd. 
Wat ’n gedoe woar dat allemoal zik. Eekere week op d’r woonsdig-
middig mit z’n alle (6 jongens van ‘n joar of 11) oefene bie Yvette 
thoes. De kins dich waal inbeelde wie dat d’r aantoe ging. Juist ja, 

neet. Toch heêt Yvette ’t veur elkaar gekreage um os eeder joar weer 
mit inne fantastische act op de buhne te loate dansen. ’t Inne joar 
nog gekker wie t angere. Mit es hoogtepunt natuurlijk ’t optreede 
op ’t nummer “Hello”. Ich dink dat ich noa al die joare nog ummer 
3/4e van de act kin mit doon. Zoe good is ’t d’r i gedrilt durch die 
woonsdigmiddig repetities...” 

Sjansmarietje Matthijs (Remmel)
Wie vieër ee joar of acht of neuge woare hei ’t Yvette ing geweldig 
idee. ’t Woal os exploitere vuur d’r Kingerkarnaval in Kunder en 
Voelender. Ooch ’t Janine, Oad-prinses Yolanda, en oad-prinses 
Francien woare ongerdeel va ’t komplot. Viëf joar lank verplich 
jieker goonsdigmiddig oefene aan de Hoëgeweëg. Yvette zurgde 
vuur de danspasjes,  mien mam vuur de disciplien. ’t Derde joar woar 
gans vuur sjut. Vieër krege echte dansmariekepekjskes. En de naam 
sjansmarietjes woar geboare. Vieër wonne in Kunder en in Voelender 
de iësjte pries . Mer ’t allersjunste joar woar in 2013. Mienne vrund 
Vince woët prins in Kunder en ich woët prins in Voelender. Sjunder 
kooste vieër dees periode van de sjansmarietjes in Voelender en 
Kunder neet aafsjleete. Alaaf, Alaaf, Alaaf!
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Bevriende verenigingen aan het woord... 
Wij zijn jullie?
JCV De Naate is opgerich in 1986 vanoet carnavalsvereniging 
De Naate, noa ’t sjtoppe va ’t organiseere va jeugdcarnaval durch 
’t Voelendesje jeugdwirk Vojerage. Zie reepe vanaaf 1973 elk joar 
inne jeugdprins oet in Voelender. De iesjte joare proclameerde 
JCV De Naate oach alling inne jeugdprins, mer vanaaf 1995 
koam doa - net wie bie De Kaatbuurkes - ’n jeugdprinses bie.

Hoe is het contact met JCV Kaatbuurkes ontstaan?
Al vanaaf de oprichting va CV De Naate is d’r ’n sjterke vrundsjap 
mit CV De Kaatboere, die enkele joare iërder zunt opgerich. 
Doadurch is min of mië vazelfsjpreëkend oach d’r band tussje 
JCV De Naate en De Kaatbuurkes ontsjtange en bezeuke vier al 
vanaaf ’t begin elkaars evenemente.

Noa ’t saamegoa va de basissjoele va Kunder en Voelender in 2007, 
zunt vier op ’n aantal vlakke saame goan wirke en is d’r band missjien 
nog waal sjterker gewoere. ’T is sjun dat vier sjteeds mië saame 
optrikke, mer oach nog ummer genog besjtoansrech is vuur beide 
vereniginge.

Wat is jullie leukste herinnering in dat contact?
Één specifieke herinnering aa os vrundsjap is lestig te benumme, 
want d’r zunt veul sjunne herinneringe. ’t  Is ummer gezellig bie 
en mit De Kaatbuurkes.

Vuur sommige activiteite en evenemente is ’t nog waal ’ns lestig 
um genog begeleiding vuur d’r jeugdroad va elf bie elkaar te kriege, 
mer bie ’t bezeuke va de Jeugdprinseproclamatie in Kunder is dat 
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Vier, de Jong Ströpere oet Gen Berg wunschje uch inne hiële dikke 
proficiat vuur uch 5 x 11 jubileum!!!! Geweldig!!!

Wat vinge vier ’t sjiek dat dier elk joar weer der berg op komt noa 
os proclamatie en vier natuurlik doanoa och noa die van uch gunt. 
Uch proclamatie is altied mit veul zurg en plezeer samengesjteld. 
Dat merke veer och aan ozze jeugdroad en prinsepaar, die gunt 
ummer mit veul plezeer mit noa uch proclamatie. Veer waardere os 
goot contact mit der Leo in ’t biezonder. Altied ing sjpontaan reactie 
in ’t dialekt geschjreave. Dat ving vier sjiek!  Os gezamelike vaste-
loavendsvrundsjap zulle vier blieve koestere en ver hoope die nog 
joare lank vol te kinne houde. 

Vanoet Gen Berg nogmaals inne hiële dikke proficiat en inne drei-
kreftige ALAAF op uch 5 x 11 jubileum. Geneet van dit speciale 
joar!!!!

J.C.V. De Jong Ströpere

gee inkel probleem. Da motte vier soms oplette dat d’r groep mit 
begeleiders neet groëter is wie d’r jeugdroad va elf! Missjien typeert 
dat waal ’t beste ozze band mit De Kaatbuurkes!

J.C.V. De Naate
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D’r Oad Jeugd Prinse en Prinsesse club 
’n Aantal joare geleeje zind vieër begonne mit de oprichting van d’r 
Oad Jeugdprinse en Oad Jeugdprinsesse-klub. Ich gok, dat d’r zoeën 
8 persoone woare, die d’r waal oeëre noa hoawe om hiej ongerdeel 
van de weëde. Inmiddels zind vieër oeëtgegreujd tot inne hieël 
gezellige groep van 18 persoone. 

Ieker joar treede vieër es groep op biej de jeugdprinseproklamaasie. 
Dat geet altieëd saame mit ing goej repetissie en hieël veuël sjpass. 
Doaneëve numme vieër ieker joar ’t aafgetreede prinsepaar geer op 
in ozze klub.  ’t Prinsepaar ontvingt, noa inne toesjproak mit sjoeën 
wuurd, ooch ’n herinneringsmedalje, de ingelieëste proklamaasie-
punte oet hun regeeringsjoar en d’r OJP-polo. 

Um de leede van dizze leuke groep te uuvertuige um lid te blieëve, 
weëd d’r joarliks ee oeëtsjtepke georganizeerd. Dat is altieëd 
mit lache, giere en brulle inne van de leukste daag van ’t joar. De 
aafgeloape joare hubbe vieër al ee paar pretparke bezoch, woeë-in 
biej vuurbeeld ’t kling Fenne van ee joar of 9 kontinu in de sjnelste, 
engste en sjtieëlste achbaan wool goan en dat de oawere d’r lieëver 
noa keeke. HILARISCH! Verder hubbe vieër ooch echte teambuild-

ing-aktiviteite ongernomme. Umdat ’t inne hieël diverze groep is, 
is dat natuurlik hieël belangriek. Gelukkig geet jonk en oad hieël 
good saame!

Ich geneet d’r enorm van om deel te zieën van dizze klub en bin ech 
hieël trots d’r op dat ’t zoeë good hat oeëtgepak. Iekerinne druugt 
zieën/heur stjeentje biej aan d’r Kundesje vasteloavend. 

Alaaf,
Oad Prinses Esther 1, mit-oprichter OJP club
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Vrijwilligers in de spotlight:, de familie Linssen
Nieks Sjunder wie Kunder….
Carnaval in Kunder is get sjuns. Jieker joar in ’t Kunderhoes geet 
’t wehr loos mit de Kaatboere en Kaatbuurkes. Un sjun fiees woa oach 
af en toe de heng oet de moewe motte wehre gestjoake. ’t Sjunste 
ving ich dan d’r kingercarnaval op d’r vriedig,  woa ich dan in ’t 
Kunderhoes trouw actief bin om d’r inne sjunne middig van te make. 

Al die kling müpkes die fieësviere op de Kundesje meneer. Echt 
sjun en geneete om doa tusje te lopen en de jeugd sjpas te zie hubbe. 
Oeteindelijk is dat de volgende generatie die os gedachtegoot mot 
euver numme en durch geave. Noe noch mit ‘n tuut chjips en ’n 
flesjke cola en wennt ze auwer zunt ’n glaske beer. 

Leef Kaatbuurkes, goat zoe durch, op Kundesje meneer dan weet 
ich zieker, dan hub vier noch veul joare plezeer. 

Maak d’r ee sjun joar van!
D’r Dennis 

Vieer moage weer!
Noa vurig joar weer ee beetje aan de carnaval gepreuft te hubbe 
kin vier dit joar weer vol aan d’r bak. Ich kiek alweer oet noe al 
die sjun daag. Uiteraard neet alleen maar aan de tieëk stjoa mer 
oach mithellepe bie de Kaatboere en Kaatbuurkes. Dat is namelijk 
zieëker zoe leuk. Samenwirke mit inne hieële hechte groep! 
Een en al gezelligheid. 

’t Leefste goan ich dan glaaze ophoale. Zoe sjteese namelik ummer 
tusje de luuj en dat ving ich hieël gezellig. Zelfs ’t opruime noa jieker 
evenement is geen sjtroaf binne dizze groep. Ich hoap dat ich nog 
joare mien steentje kin biedrage! Tot binnenkort.

Van harte proficiat mit ’t jubileum!
Alaaf, d’r Marcel



14

Achter de coulisse 
Joare woar ich maar wienig betrokke bie d’r Kundesje carnaval. 
Op un gegeave moment  hub ich dan der carnaval toch weer gevonge. 
Neet zoe zieer als carnavalist in der zaal maar waal es vrijwilliger bie 
de Kaatboere en Kaatbuurkes. Stjil zitte zit neet zoe in mien blood 
en ich ving ut leuk om mien steentje bie te draage aan dit joarliks 
teruukkierende fieës. 

In het begin woar ich veural actief tijdens de diverse evenemente. 
Van glaaze op hoale, tot kratte sjleepe, hiee en doa get opruime en 
zelfs in de garderobe stjoan. Nieks woar mich te gek. De letste joare 
bin ich veural bezig mit ut in- en oetruime van os Kunderhoes. 
Ich doen dit nog ummer mit hieël veul plezeer. 

Twieë joar teruk hat der carnaval mich flink in ut zunneke gezat. 
Ich bin toen bie der sjluuteluüverdrach in ut gemeentehoes 
gehuldigd veur al ut vrijwilligerswerk. Dat woar sjun en kos 
ich zieëker waardere.

Veul sjpass en plezeer op de Kundesje meneer.
D’r Harry

Vriewilligers aan ut woerd, de familie Linssen 
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Prinseparen 1967 - 1977

‘67 Hub I (Leufkens) & Ellie I (Muitjens-Lenoire)
‘68 Harrie I (Boumans) †
‘69  Pierre I (Erven) & Cecile I (Breuking-Groenendijk)
‘70 Willy I (Ernst) & Gertie I (Packbier)
‘71 Piet I (Schaeks) & Annie I (Huis-Meessen)
‘72 Jos I (Keulen) † & Rita I (Scholtes-Ketelaars)
‘73 Marcel I (Frings) & Saskia I (Kloth)
‘74 Jos II (Franssen) & Ineke I (Daniëls-Maarsseveen) †
‘75 Jos III (Schaeks) & Gonnie I (Meessen-Spiertz)
‘76 Werner I (Meertens) † & Lidwien I (van Kessel)
‘77  Marc I (Loop) & Desiré I (Prinseberg)

‘67 ‘68 ‘69

‘71 ‘72 ‘73

‘75 ‘76 ‘77

‘70

‘74

1e jubileum-prinsepaar  

Marc I (Loop) en Desiré I 

(Prinsenberg).
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Prinseparen 1978 - 1988

‘78 ‘79 ‘80

‘82 ‘83 ‘84

‘86 ‘87 ‘88

‘81

‘85

2e jubileum-prinsepaar 

Roger I (Koops) en 

Rachel I (Visschers).

‘78 John I (Schaakxs)
‘79 Henk I (Janssen) 
‘80 Ruud I (Panhuysen)
‘81 Ralph I (Ramaekers) & Yolanda I (Remmel-Thönissen)
‘82 Bart I (Benders) & Saskia II (Bax)
‘83 Benny I (Franz) & Nicolle I (Tijssen-Franssen)
‘84 Bart II (Lambriks) &  Francine I (Lambers-Maussen)
‘85 Martijn I (van Es) & Mandy I (Peerbooms)
‘86 Noël I (Tijssen)
‘87 Maarten I (Lenders)
‘88 Roger I (Koops) & Rachel I (Visschers)
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Prinseparen 1989 - 1999

‘78 John I (Schaakxs)
‘79 Henk I (Janssen) 
‘80 Ruud I (Panhuysen)
‘81 Ralph I (Ramaekers) & Yolanda I (Remmel-Thönissen)
‘82 Bart I (Benders) & Saskia II (Bax)
‘83 Benny I (Franz) & Nicolle I (Tijssen-Franssen)
‘84 Bart II (Lambriks) &  Francine I (Lambers-Maussen)
‘85 Martijn I (van Es) & Mandy I (Peerbooms)
‘86 Noël I (Tijssen)
‘87 Maarten I (Lenders)
‘88 Roger I (Koops) & Rachel I (Visschers)

‘89 ‘90 ‘91

‘93 ‘94 ‘95

‘97 ‘98 ‘99

‘92

‘96

3e  jubileum-prin-

sepaar Guido I 

(Maassen) en Diantha I 

(Severens).

‘89 Ceriel I (Vromen) & Mandy II (Veldman)
‘90 Bjorn I (Leufkens) & Claudia I (Reijnders)
‘91 Luc I (Steinschuld) & Mariska I (Hanssen)
‘92 Ruud II (de Koning) & Anne I (van Piggelen)
‘93 Bob I (van Boven) & Denise I (Greten)
‘94 Rick I (Jetten) & Annick I (Teeuwen)
‘95 Roel I (Pieters) & Anke I (Ramaeckers)
‘96 Naud I (Meessen) & Jetty I (de Koning)
‘97 Björn II (Souren) & Jorien I (Keulen)
‘98 Joost I (Hendriks) & Natasja I (Boosten)
‘99 Guido I (Maassen) † & Diantha I (Severens) 
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‘00 ‘01 ‘02

‘04 ‘05 ‘06

‘08 ‘09

‘03

‘07

4e jubileum-prinsepaar  

Hilco I (Prevos) en

Meike I (Nilwik)

Prinseparen 2000 - 2010

‘00 Ruud II (de Groot) & Anne II (van de Laar)
‘01 Ricky I (Sevaerts) & Nicky I (Sintzen)
‘02 Kevin I (Cordewener) & Linda I (Daniëls)
‘03 Bas I (Handels) & Veerle I (Erven)
‘04 Rolf I (Keulen) & Véronique I (Hoen)
‘05 Max I (Moonen) & Jasmin I (Winkeler)
‘06 Jeffrey I (van de Werf) & Imelda I (Janssen)
‘07 Dylan I (van Wijmeren) & Iris I (Bekema)
‘08 Stan I (Keulen) & Esther I (Pluijm)
‘09 Oscar I (Niessing) & Lisa I (Malecki)
‘10 Hilco I (Prevos)  & Meike I (Nilwik)

‘10
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Prinseparen 2011 - 2021

5e jubileum-prinsepaar  

Wie zouden er prins en 

prinses worden dit jaar?

‘11 Lars I (Eggen) & Kyelle I (Duijzings)
‘12 Maxime I (Schuschke) & Marieke I (Coumans)
‘13  Vince I (Meurders) & Mette I (Damoiseaux)
‘14 Jeroen I (van der Poel) & Kim I (Leunissen)
‘15 Tom I (Scheepers) & Imke I (Linssen)
‘16 Milo I (Palmen) & Yara I (Eggen)
‘17 Cas I (Vaessen) & Fenne I (Rousseaux)
‘18 Yuri I (Pluijmen) & Zara I (Kleijnen)
‘19 Luuk I (Herben) & Liyé I (Hardin)
‘20 Jonas I (Heuts) & Fenna I (Simons)
‘21 /’22 Jonas I (Heuts) & Fenna I (Simons)

‘11 ‘12 ‘13

‘15 ‘16 ‘17

‘19 ‘20

‘14

‘18

‘21/’22



20

Opmerkelijke feitjes van 4x11 noa 5x11

Hilco I en Meike I zetten de carna-
valstraditie in hun families voort. 
Zij treden, zij het op jeugdniveau, in 
de voetsporen van hun vaders, die 
beiden Kaatboere- prins zijn geweest. 
Te weten Leo I (Prevos) en Rob I 
(Nilwik) in resp. 1990 en 1992.

2010

Het jaar waarin prins Jeroen I in zijn 
proclamatie laat weten, dat men 

”gratis” frikandellen bij zijn vader kan 
bestellen ! Prinses Kim I verstevigt 

in de tussentijd de positie van de 
Heerlerweg als straat met de meeste 

Kaatbuurkes-prinsessen.

2014

Een primeur was er ook voor Vince I en 
Mette I: Zij vormen het 1e prinsenpaar, 

waarvoor een schlager is geschreven.                                                                                     
Guus Smeets componeerde het lied 

met titel “Doa is ’t nuuj prinsepaar”.

2013

In het regeringsseizoen van Maxim I en 
Marieke I was er met een onverwacht 
optreden op vrijdagmiddag van Dieter 
Koblenz al weer een primeur in het 
Kunderhoes te beleven.

2012

De Kaatbuurkes zijn in het regerings-
jaar van Milo I en Yara I voor de tweede 

keer te gast bij L1-TV;  en wel voor het 
programma “Vastelaovesgaste”.                                                                                   

2016

Cas I en Fenne I maken de terugkomst 
van de Blauw Sjuut mee. Deze keert 
na jaren van afwezigheid terug naar 
het Voerendaalse gemeentehuis. 

2017
De Kaatbuurkes lopen zich, in 

de verplichte Corona-pauze al vast 
warm voor hun tijdelijk “geparkeerde”
5x11- jubileum. En niet zo zuinig; men 

loopt gezamenlijk met een afstand 
van 50.000 km veel verder 

dan de wereld rond”.

2021

Terwijl Jonas I en Fenna I nog net 
vóór de Corona-pandemie worden 
uitgeroepen, is Lars I (Eggen) op 
dat moment 6x11e Kaatboere-prins 
en zodoende de 9e prins uit de 
Kaatbuurkes-historie, die ook 
Kaatboere-hoogheid wordt.

2020

Ook in het tweede jaar van de Corona- 
stop zitten de Kaatbuurkes niet stil. 

Zij organiseren in februari een heuse 
“Hap, Sjtap en Sjpeur”-wandeltocht. 

Voor de vele deelnemers wordt het bij 
veelal stromende regen en forse 
wind een ware “survival”-tocht!

2022
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 5x11 Jubilaris Leo Cremer

Es ich aan Leo dink 
dan dink ich...

...aan een rood sjaaltje

...aan een bezige bij die voor alles 
en iedereen klaar staat 

 #Irritante vroage tijdens halfvaste 

euveral de helpende hand

Mailtjes en appjes, doe hubs ee mailtje 

...aan ziëne ongeëvenaarde inzet vüür 
de Kundesje (carnavals)gemeinsjap! ...aan ’t kloppend hart van 

d’r Kundesje Vastelaovend

zeen ich hem och in ing combinatie lichtblauwe 
boks mit roej blouse op alle jeugdproclematies.

Durgzetter

Wikipedia va Kunder en omstreken

kilometervreter

BMIcontrolleur of te wel rulkesknieper

sjmoesnaas

totokeuning

wieler fan

..aan de ierste ontmoeting bie os thoes op 
de bank, wie ich verkozen werd tot prinses. 

Zoéveul kilometer…??

Kint dea man ech íekerinne in dit durp?
Sjnor

Dinkt dea noe éch dat ich al die luuij och kin?

Wát inne attente miensj!

Wandelfanaat

Opper-vrijwilliger
’n wandelende encyclopedie

alles gestructureerd 
onder controle

inne echte verenigingsmiensj

af en toe te betrappen op typfouten

Leaft veur vereniging  mit 
name veur de Kaatbuurkes iemes dea mit hart en zeel vuur de 

vereniging doa is, in alles wat he deet. 

#Comic Sans #Fluor ongersjtreepte breeve
 #Leëge pagina’s in de notuule

#’Spass en plezeer op de kundesje maneer’

Leo de bis inne goeie, sterke, sportieve man, 
woa menig persoon jaloers op is.

En de hilarische oetspraak: ‘wat zeen kuddo’s?’

Top-miensj
ummer hiël attent
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2010 - Hilco l en Meike l
Hilco Prevos en Meike Nilwik

Ik weet nog goed dat ik ontzettend enthousiast was toen ik werd 
gekozen als jeugdprinses. Dat ik het dan ook nog even geheim 
moest houden vond ik wel lastig, het liefst vertelde ik het meteen 
aan anderen. Wat ik me dan ook goed kan herinneren, is dat ik 
niet kon wachten om de bühne op te gaan om als jeugdprinses te 
verschijnen. Met een grote smile op mijn gezicht ben ik dan ook 
mijn tijd als jeugdprinses tegemoet gegaan. Helaas heeft die smile 
niet heel lang geduurd, aangezien ik al snel last kreeg van buikgriep. 
Hetgeen waar ik ook erg naar had uitgekeken, het op de wagen staan 
en snoep uitgooien, was dan ook niet zoals ik had gehoopt. Met 
wat moeite ben ik de wagen op gegaan en heb ik er het beste van 
gemaakt. Gelukkig had ik het toch naar mijn zin en wilde ik niet dat 
de buikgriep roet in het eten gooide. Tot op de dag van vandaag heb 
ik dan ook voornamelijk goede herinneringen aan die tijd, ondanks 
de buikgriep. Gelukkig was ik na een tijdje weer beter en heb ik het 
ontzettend gezellig gehad met iedereen om mij heen. Ik ben dan ook 
dankbaar dat ik de kans heb gehad om jeugdprinses te mogen zijn! 
Prinses Meike I
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2011 - Lars l en Kyelle l
Lars Eggen en Kyelle Duijzings

’t Besjtuur op bezeuk
Ich kin mich nog goot herrineren dat ze mich koomte vertille dat ich 
jeugdprinses woard. Mien oma koomt eate en bleef verdach lang 
koffie drinke. Eëve later koam ’t besjtuur binne. Wie ich juf Gerda 
zoog, vermoedde ich al woa ’t euver ging, omdat ich wis dat sie bie de 
Kaatbuurkes woar. Wie ze allemoal binne woare, leep ich eave noa 
mien kamer. Hel op, zei ich teëge michzelf, ’t zou toch neet zoa zeen? 
Noa veul vroage, bliesjap en enthousiastme, gingen de besjtuurslede 
noa heim. Wie sie d’r neet mier woare, bin ich ooch wir eave noa mien 
kamer geloape. Hie hub ich bienoa gesjreit va bliesjap.  

De oetreuping
Mit de kinderzitting woar ’t thema ‘Circus Rimbalzo’. Ich zoat 
tijdens de zitting saame mit mien vriendinne. Wie ich richting 
omkleie moos, hei ich teage hun gezach dat ik ff noa de WC moos. 
Toen gauw omlaope noa binnen, sjnel omkleie en hoare doon. De 
paar momente veur ’t oetroope zoate Lars en ich eëve samen. Ich weit 
nog hiel good dat ’t ging euver of vier nerveus woare. Hea zei toen 

teage mich dat ich neet nerveus moos zeen en dat ’t ee fantastisch 
seizoen woard. En wat woar ’t dat! Wie vier oet de kanonskogel 
mooste sjpringe, bleef ich achter d’r doek hange. Toen dach ich veur 
een hoave seconde dat ich mien oetreupe zou mitmake buikschui-
vend euver de vloer. Gelukkig trok Lars mich mit noa veur. Wie ich 
keek euver alle luuj voolt ich mich echt heim. Vanaaf toen wis ich 
ooch, veur altied, dat er ech nieks sjunder is, wie Kunder! 
Prinses Kyelle I
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2012 - Maxim l en Marieke l 2013 - Vince l en Mette l
Maxime Schuschke en Marieke Coumans
 
“Kaatboere-prins Guido woeëd oetgeroope mit Superkrach,
vieër hubbe ’t mit minder meujte tot Helde va Kunder gebrach!”
Prins Maxim I en Prinses Marieke I

Vince Meurders  en Mette Damoiseaux

Als ik terugdenk aan mijn regeringsjaar als jeugdprins van de 
Kaatbuurkes, dan komen er ontelbaar veel leuke en mooie her-
inneringen in mij op! Zoals de proclamatie act waarin Professor 
Larsstein in een reis door de tijd mij en Mette uit zijn tijdmachine 
toverde!  Of de optocht waar Mette en ik van “Bekker Lei Deckers” 
ontelbaar veel oliebollen en nonnevotten hadden gekregen om uit 
te gooien! Natuurlijk mag het verhaal van Kaatboere prins Kevin I, 
die na een potje stoeien met onze hond op de “proclamatie-after-
party” een stukje tand verloor... Deze tand kreeg hij op de Hoes- 
kamerzitting weer op ludieke wijze van ons terug. 

Al met al een topjaar dus!  Nieks sjunder wie Kunder! Alaaf!  
Prins Vince I



25

Het begon voor mij al in een beetje in 2012 toen veel mensen dacht-
en dat ik de nieuwe prinses zou worden. Velen waren toen verbaasd 
dat ik vlak voor het uitroepen van het nieuwe jeugdprinsenpaar nog 
steeds in de zaal was. Eind 2012 kwam de vraag of ik de volgende 
prinses wilde worden. Deze vraag werd in het diepste geheim (alle 
gordijnen dicht en het buitenlicht uit) gesteld bij mijn oma thuis.
Bij de voorbereidingen heb ik al veel lol gehad. Voor het maken 
van de foto’s heeft de moeder van Vince, Yvette, mijn haren mooi 
gemaakt. Het naar binnen sluipen in de kapsalon was een hele 
onderneming, omdat er mensen bleven langs lopen en wij dus 
moesten wachten. Veel mensen waren verbaasd over mijn keuze 
voor een groene jurk, maar ik wilde geen zwart als carnavalsprinses.
Tijdens mijn tijd als prinses heb ik samen met Vince veel leuke 
dingen mee mogen maken. De optocht was één van de hoogtepunt-
en. Maar waar ik ook met veel plezier aan terug denk, is samen met 
mijn oom Servé naar Ubachsberg meerijden in het busje van de Raad 
van Elf naar de sleuteloverdracht.

Ik heb genoten van mijn tijd als Prinses bij de Kaatbuurkes!
Prinses Mette I
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2014 - Jeroen l en Kim l
Jeroen van de Poel en Kim Leunissen
Het 48ste jeugdprinsenpaar van de Kaatbuurkes. Een carnavals- 
seizoen dat ik niet snel zal vergeten. Destijds uitgeroepen onder het 
thema ‘Kunder adiee! Kunder in drie daag rond de welt’. Op zondag 
23 februari 2014 ben ik samen met prinses Kim aangekomen op 
Airport Kunderhoes. Na jaren in de raad van elf was het een logisch 
eindpunt voor mij. Samen met mijn beste vriend Rudy Oerlemans 
prins worden in hetzelfde jaar, een droom die werkelijkheid werd. 
Van mijn uitroeping op zondag de 23ste februari tot aan Aswoens-
dag de 5e maart was het zowel thuis als op school een groot feest. 
Van het langsgaan bij alle klassen op Cortemich tot de grote optocht 
op zondag. Het was anderhalve week gevuld met hoogtepunten als 
echte carnavalsgek. Hoewel het nu alleen een herinnering is, kijk ik 
elke avond nog met trots naar mijn steek en medaille die mij laten 
herinneren aan een geweldige carnaval als jeugdprins.
Prins Jeroen I

Het leukste moment vond ik de tijd van de proclamatie. De spanning 
van tevoren om te horen of je prinses was geworden, dan het bezoek 
van het bestuur dat je vertelde dat het echt ging gebeuren en vervol-
gens de weken op school dat je niks mocht laten merken. En dan de 

proclamatie.. Ik herinner me dat ik na een dansoptreden met vriend-
innen met het smoesje dat ik naar het toilet moest ze had afgeschud. 
Met mijn cowboyhoed over mijn gezicht ben ik heel snel naar achter 
gerend waar ik me moest gaan omkleden in mijn prinsessenoutfit. 
Wat was het allemaal spannend. Het toneelstuk kon niet snel genoeg 
gaan. Op het moment dat ik met Jeroen in de koffer het podium op 
werd gerold realiseerde ik me dat mijn droom om carnavalsprinses 
te worden nu toch echt werkelijkheid ging worden. 
We telden af en we sprongen 
uit de koffer, confetti overal! 
Ik herinner me de verraste 
gezichten van mijn klasgenoten 
die in de zaal waren. De avond 
was een groot feest! Wat heb ik 
genoten van die tijd. Ik heb ook 
heel wat tranen gelaten toen ik 
het jaar daarna het stokje moest 
doorgeven.
Prinses Kim I
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2015 - Tom l en Imke l
Tom Scheepers en Imke Linssen
Als klein meisje droomde ik ervan om op een dag jeugdprinses 
te worden. In 2015 was het dan eindelijk zover! Samen met Tom 
Scheepers werd ik uitgekozen tot nieuw jeugdprinsenpaar van de 
Kaatbuurkes. Vanaf dat moment kwam mijn droom uit en stonden 
er veel leuke gebeurtenissen op ons te wachten. Toen ik stiekem te 
horen kreeg dat ik jeugdprinses mocht worden, was ik ontzettend 
blij, maar het was ook behoorlijk lastig om zo’n groot geheim voor 
me te houden. Het is het mij toch gelukt! Het thema van mijn 
carnavalsseizoen was ‘Kunderpop’. Tijdens de jeugdprinsenpro- 
clamatie kwamen we vanuit een jukebox tevoorschijn gesprongen. 
De verbaasde en trotse gezichten van mijn familie, vrienden en 
kennissen zal ik nooit vergeten. Vanaf dat moment was het zover: 
Ik was officieel prinses Imke I. Ik ben nog steeds dankbaar dat ik tot 
prinses ben gekozen! Het was namelijk een ontzettend leuk jaar met 
veel mooie, leuke en gezellige herinneringen. Vanaf dag één heb ik 
genoten van alle activiteiten waar ik als prinses bij mocht zijn, zoals 
het uitzoeken van mijn jurk, de fotoshoot voor de posters, de optocht, 
de proclamaties en nog veel meer leuke uitstapjes. Helaas hoort 
ook aftreden erbij; ruimte maken voor een nieuw prinsenpaar die 
dezelfde leuke tijd te wachten staat. Hoewel ik het eerst erg jammer 

vond dat ik moest aftreden als prinses, was dit echter niet het einde 
van mijn tijd. Ik werd opgenomen in de groep oud-jeugdprinsen 
en prinsessen. Binnen deze groep hebben we plezier en blijven we 
betrokken bij de carnaval, waardoor ik nog steeds geniet. 
Nieks Sjunder, wie Kunder!
Prinses Imke I

Carnaval vierde ik al zolang ik me kan 
herinneren en het was daarom ook een 
droom van mij om jeugdprins te worden. 
In 2015 werd ik uitgeroepen en ik kan 
me nog goed de verbaasde blikken van 
vrienden en familie herinneren. Vooral 
de reactie van mijn zusje, die ik achter 
de schermen vertelde dat ik prins werd. 
Dat zal ik nooit meer vergeten. Samen 
met Imke en de raad hadden we een 
hele gezellige groep, wat ervoor zorgde 
dat ik een erg leuke regeerperiode heb 
doorgemaakt.
Prins Tom I
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2016 - Milo l en Yara l
Milo Palmen en Yara Eggen 

Vuur os allebei woar ’t de groeëtste wunsj om prins en prinses te 
weere in Kunder. Carnaval vieren is os mit d’r papleapel ingegeave. 
D’r opa en papa van Yara zint groeëte prins geweas. En Milo koam 
al in d’r maxi cosi noa ut Kunderhoes! ’t Bezeuk van Leo, Kitty en 
Cheriette bie os heem zullen vier noeëts mieë vergeate. Geweldig dat 
ze os koame vertille dat vier jeugdprins en jeugdprinses zouwe weere. 
Neet te geleuve, wat een ier! Vier woare doanoa hielemoal hyper aan 
’t sjuitere durch os hoes! Extra bijzonder woar dat vier elkaars naam 
hubbe genumd op de vroag  “weë hoap se dat diene prins/ prinses 
wuurt”?

’t Mieëst sjpannend woar de proclamatie. Vier houwe een fantas-
tische bühne in thema ’Kunder ZOO(tje)’ en mooste oet Kuuning 
Lieëw sjpringe. Doanoa herinneren vier os confetti, vol in de sjieën- 
werpers sjtoa en applaus! Vanaaf dat moment hubbe vier gedanst en 
gesjpronge mit ozze geweldige groëte prins Jasper I, os Road van 11, 
familie en vrung. Sjteeds tot hieël laat en dan heije vier dur nog neet 
genog van! Vier vonge ’t joamer dat v’r op dieënsdig de lantaarns 

mooste oetbloaze. En ’t leefste woare vier nog een aantal joar 
achtereen opnuuj oetgeroope. ’t Woar vuur os, zuskes en auwesj 
de beste carnaval ooit. Gelukkig bliëve vier oud jeugdprins en oud 
jeugdprinses van Kunder vuur de rest van os leëve. Sinds 2016 lopen 
viër elk joar als paar, samen mit ozze prins Jasper I, de hoafvaste-
wandeling en bliëve viër carnaval vieren in os Kunder!
Nieks sjunder wie Kunder! Alaaf!
Prins Milo I en Prinses Yara I
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2017 - Cas l en Fenne l
Cas Vaessen  en Fenne Rousseaux

Wie ich huurde dat ich jeugdprins mog weare bie de Kaatbüürkes, 
woar dat inne dreum dea oetkoam! Ich vong ’t super sjiek om alles 
in ’t geheim vuur te bereiden mit ’t Kaatbuurkes Comité (Kitty, 
Cheriette en d’r Lei) en natuurlijk och mit ’t Fenne. ’t Woar vuur mich 
gemèkkelik om geheim te hoate dat ich prins woërt, omdat ginne 
’t verwachtte. Ich kos dus lekker mit de Road va Elf mit sjpeculere 
uuver wea prins zou weare. ’t Sjiekste van miene tied es prins woar 
d’r optoch. Uuveral verkleide luuj langs d’r weag en jiëkerinne reep 
noa os. D’r woar zelfs inne speciale ’bruëdje frikadel en kieës 
bezurgservice’ bie mien tant en nonk vuur de duër! Ich vier nog 
ummer carnaval i Kunder en hoap och oëts nog ins groëte prins 
te moage weare. Nieks sjunder wie Kunder, alaaf!
Prins Cas I

Van jongs of aan wool ich al hiël geer prinses weade! Ich sjting geer 
op het podium en waor gek op carnaval. Op miene 10e verjoardig 
vertelde papa en mama mich dat miene dreum ging oet komme. Ich 
werd prinses carnaval van Kunder same mit prins Cas! Ver mooste dit 

unne hiële tied geheim hoate, dat vong ich hiël sjpannend, maar och 
hiël leuk! ’t Moment dat ver werde oetgerope vong ich echt het aller-
leukste! De reactie van mien zusje Rubie, die woar zoë verbaasd dat 
ze zelf de party popper vergoot te loate knalle… Dat waor geweldig 
um te ziën! 

’t Waor un fantastische ervaring um prinses te ziën. ’n Herinnering 
um nooit mië te vergaete! En och al woën ich noe in Heële, 
nieks sjunder wie Kunder! ;)
Prinses Fenne I
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2018 - Yuri l en Zara l
Yuri Pluijmen en Zara Kleijnen

Noa 4 joar president te zeen van de Kaatbuurkes, houw ich nog mer 
inne wunsch en druïm, prins te zeen van de Kaatbuurkes en ’t leefste 
mit Zara. Vanaaf ut geheime bezeuk van Kitty, Lei en Cheriette tot 
aan ’t oetroope op de proclamatie woar inne sjpannende, mer veural 
sjieke tied. Kleier passe, een prinsemutsj oetzeuke en sjtiekem foto’s 
maken woar fantastisch. Ich leafde toe noa dat eine sjpeciale 
moment. Mit veul zenuwe sjtong ver doa dan in ’t kelderke van ’t 
Kunderhoes. Saame sjtinge ver te wachte. ’t Leedje begon en toen 
woar ’t zo wiet: ‘This is Power’. Mit veul applaus woorte veer oet-
geroope es ’t nuuje jeugdprinsepaar van de Kaatbuurkes 2018, Prins 
Yuri I en Prinses Zara I. Wat ein groat fieës woar dat, onvergetelijk! 
Ozze groëte prins Harrie II houw nog ein extra verrassing veur os, 
namelik de eupening van ’t prinse getske, de verbinding tusje de 
weuninge van der groeëte en der kleine prins. Wiej sjiek woar dat!! 
Der optoch woar fantastisch. Vanaf dat ver biej mich op der waage 
sjtapte, saame mit Zara, ozze president Milo en mit de road van 11, 
woar ’t ein groeët fieës. De kouw maakte os neet oet en zelfs ’t rege- 

buujke van twieë minute moch de pret neet drukke, ver woare veul 
te druk mit geneete en ut gooje van sjnuuts. Prins en prinses zeen 
bie de Kaatbuurkes woar een onvergeatelijke ervaring.

Nieks sjunder wie Kunder! Alaaf!
Prins Yuri I
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2019 - Luuk l en Liyé l
Luuk Herben en Liyé Hardin

Het begon met het blaadje dat iedereen van groep 6 tot en met 
groep 8 kreeg. Zo rond 1e Kerstdag hadden ze een cadeau voor mij 
en dat was een kaart. Daarin stond beschreven: jij mag samen met 
de Raad van 11 en een jeugdprins het podium op! Het moest even tot 
me doordringen dat ik was gekozen als jeugdprinses in het thema 
’De Kaatbuurkes gunt naat’. Een weekje later kwamen Leo, Dimitri 
en Kitty. Het moest donker zijn, dus de lampen werden uitgedaan. 
Volgens mij was dat nog opvallender. En toen ging ik voor mijn 
jurk kijken. Van wat ik me nog kan herinneren hadden we 5 jurken 
besteld! Ook op zoek gaan naar een tiara was super leuk! Gelukkig 
had ik er niet zo heel veel moeite mee om het geheim te houden. 
In de kelder van het Kunderhoes waar we ons omkleden werd aan 
iedereen verteld dat ik prinses werd. Sinds de uitroeping (zeker 
ook ervoor) heb ik ieder jaar heel veel zin in carnaval!
Prinses Liyé I

Als prins heb ik veel mooie momenten gehad. Vanaf het moment dat 
ik hoorde dat ik was uitgekozen, het ontmoeten van prinses Liyé en 

Es klein meadje vong ich Carnaval al de leukste tied van ’t joar. 
Ich danste, sjprong, zong en verkleidde mich ut leefste jekeren daag. 
D’r druïm um zelf jeugdprinses te weare woord groater en groater.
Tot dea oavend eind december 2017. Mien breurke Nino woord mit 
’n sjmoes door opa en oma opgehoald en ich kreeg te huure dat ich 
hoag bezeuk zouw kriege. Wiej Kitty, Cheriette en Leo binnekompe 
dorsj ich ’t pas eg te geluive. Ich woord eindelik jeugdprinses. Wiej 
ich te huure kreeg wea miene prins zouw weare woor ich hielemoal 
in mien element. Yuri woord miene prins!! Vanaaf ’t gehieme bezeuk 
van Kitty, Lei en Cheriette tot aan ’t oetroope op de proclamatie 
woar inne sjpannende, mer veural sjieke tied. Kleier passe, een 
prinsemutsj en kroontje oetzeuke en sjtiekem foto’s make woar 
fantastisch. En wat woar ’t geweldig um prinses te zeen in Kunder!! 
Ich hub van elk moment genoate.
Prinses Zara I
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het uitzoeken van de steek waren memorabele momenten net zoals 
in het diepste geheim foto’s maken bij Leon Smeets. Zo zal ik de 
uitroeping nooit vergeten. Heel de dag zat ik op het podium omdat 
ik al in de Raad van 11 zat samen met mijn broertje Cas, die nog 
niets mocht weten! En dan klinkt Tsunami door het Kunderhoes 
en springen Liyé en ik als nieuw prinsenpaar in het rond.
De optocht zal ik nooit vergeten. We stonden op een geweldig 
gedecoreerde wagen waar we snoep vanaf mochten gooien met de 
Raad van 11. We hadden zelfs z’n hoge wagen dat Liyé en ik moesten 
bukken bij sommige bomen en stoplichten. Maar het werd nog span-

nender, want vlak voordat we zouden gaan vertrekken kreeg 
de wagen een lekke band. Gelukkig werd dit allemaal opgelost 
en konden we iets later dan gepland alsnog aansluiten.
Een ander mooi moment was het bezoek aan de oma van Liyé in 
het hospice en aan mijn overgroot oma in het zorgcentrum. Beide 
zijn inmiddels overleden. Maar het was een mooi moment om aan 
hen de medaille van de Kaatbuurkes te mogen overhandigen.
En ten slotte ’D’r Letste Moal’ in een nieuw jasje. Het was een groot 
feest met voor iedereen een staande ovatie, een luchtbedden race 
en het samen zingen van ‘Einmaol prins te zië’.
Bij het aftreden van Prins Rolf I hebben we op de tafels in het 
Kunderhoes meegezongen met Erwin. En ook het bezoeken van 
ander proclamaties was een feest. Helemaal bij de Naate waar mijn 
klasgenoten Daan en Merle werden uitgeroepen. Met een lach en 
een traan hebben Liyé en ik de scepter overgedragen aan prins Jonas 
en prinses Fenna. Toen nog niet wetend dat corona zou uitbreken. 
Ik kijk uit naar het komende jubileumseizoen van de Kaatbuurkes 
als oud-jeugdprins Luuk I en de leuke activiteiten die jaarlijks 
ondernomen worden met alle oud prinsenparen. 
Prins Luuk I
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2020 - Jonas l en Fenna l
Jonas Heuts en Fenna Simons

Een grote wens van mij kwam uit toen ik in februari 2020 uit-
geroepen werd tot jeugdprins van de Kaatbuurkes. Voor mij een 
mooie, maar ook gekke regeringsperiode, die door Corona 3 jaar 
heeft geduurd. Door het Kaatboere jubileum waren er een paar extra 
evenementen waar wij als prinsenpaar ook onderdeel van mochten 
zijn. Tijdens de sleuteloverdracht in het gemeentehuis zijn Fenna en 
ik tot groot Voerendaalse jeugdprins en – prinses uitgeroepen.
De carnavalszondag was een hele rare dag. Door slecht weer ging de 
optocht niet door. Maar.. gelukkig hebben we dit op de dinsdag in 
kunnen halen. Wat was dit een mooie dag. Eerst optocht, en daarna 
samen met de grote prins Lars een mooie rol tijdens ’D’r Letste Moal’. 
Wat hebben we genoten. Nieks sjunder wie Kunder!
Prins Jonas I

In februari 2020 kwam mijn grote droom uit! Prinses worden van de 
Kaatbuurkes. Samen met prins Jonas heb ik een fantastische week 
gehad. Het uitroepen op de proclamatie , de Blauwe Sjuut en de 
schoolcarnaval was allemaal heel erg leuk. De sleuteloverdracht in 

het gemeentehuis en het afsluitende feest in het Kunderhoes waar 
we tot in de late uurtjes hebben gesprongen, zal ik nooit vergeten.
Helaas werd de optocht op zondag door het slechte weer afgelast. 
Even waren we bang dat hij niet doorging, maar gelukkig ging de 
optocht op dinsdag door! Dit is een fantastische dag geworden, 
we hebben de hele weg gesprongen en gefeest. En als afsluiting 
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’D’r Letste Moal’. Wat een feest! Zoiets had ik nog nooit meegemaakt, 
wat een knaller. Gelukkig wist niemand wat ons hierna te wachten 
stond. Vrij snel kwam er corona en van samen nagenieten was geen 
sprake meer.

Wie had er ooit kunnen denken dat we in het seizoen 2022-2023 
samen met Lars I nog steeds prins en prinses zouden zijn. Toch ben 
ik heel blij dat ik prinses van de Kaatbuurkes mocht zijn en hoop ik 
dat ik dit seizoen mag aftreden met z’n allen in het Kunderhoes.
Prinses Fenna I
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Club va 55

’n Eenmalige jubileumaksie woeëmit dieër de Kaatbuurkes sjteunt.
Durch € 55,-- te doneere kint dieër “Vrund van de Kaatbuurkes” 
weëde. Saame mit ’t kommittee Kaatbuurkes, os jubileumprinse- 
paar en alle oad jeugdprinse en oad jeugdprinsesse wille vieër dan, 
op zoaterdig 11 februari 2023, mit uch os 5 x 11 joarig jubileum viere 
tijdens inne sjpetterende fieësoavend. Ooch kriet dieër ‘n naamsver-
melding op os Facebookpagina en op oos website..

Draagt dieër de Kaatbuurkes een werm hart toe, gebroek dan QR-
code of num contact op mit ozze centebuul, harrie.pluijm@ziggo.nl 
o.v.v. Club va 55.
 
“Nieks sjunder wie Kunder!”
Besjtuur JCV Kaatbuurkes

Wilt dieër dit joar lid weëde van ozze Club va 55?
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van Siësta, noa Fiësta
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