De nieuwe hoogheden van het Katerrijk
Op zaterdag 25 november 2017 zijn de nieuwe hoogheden van CV de
Katers uitgeroepen. De Katertempel, het gemeenschapshuis “de auw sjoal”
in Holtum was helemaal voorzien van rood, geel, groene vlaggen en
slingers, want het thema van de avond was (heel orgineel): rood, geel en
groen.
Om de avond op te luisteren waren er diverse artiesten uitgenodigd. De
Dance Cats, een groepje jonge Holtumse meiden, mochten de avond
openen en voerde twee geweldige dance acts uit. Vervolgens was het
muzikale woord aan Suze & Larissa, de oud TVLK- winnaressen zongen
een aantal swingende nummers en slaagde erin om de zaal in beweging te
krijgen. Daarna was het de beurt aan Don Kiesjot, het vijftal zong een
aantal mooie en vrolijke nummers hetgeen de vele aanwezigen wel
konden waarderen. Tot slot was het aan DJ Paul om er nog een
sensationeel feest van te maken.
De reden waarom iedereen was gekomen was natuurlijk om te zien wie de nieuwe
heersers van het Katerrijk zouden worden. Na een spannende trailer en een vraag en
antwoordspel kwamen de prinsenparen vanachter een doek tevoorschijn. Vervolgens
was het aan niemand minder dan Burgemeester Sjraar Cox om de hoogheden officieel te
installeren.
CV de Katers stelt, met gepaste trots, de nieuwe heersers van het Katerrijk voor. De
nieuwe hoogheden zijn: Prins Koen I en prinses Wendy, jeugdprins Rik en jeugdprinses
Lynn.
Prins Koen I (Schrijen) is geboren in Sittard en opgegroeid als Louverman in Buchten.
Sinds 2005 woont hij samen met zijn Prinses Wendy en dochter Jill in het Katerrijk op de
Adelaarstraat. Overdag is hij aan het werk bij FairPlay Casino’s om ervoor te zorgen dat
alles loopt zoals het zou moeten lopen. In zijn vrije tijd staat hij iedere week op het
voetbalveld met de mannen van het vierde elftal van HBC ’09. Daarnaast draagt hij zijn
steentje bij aan diverse activiteiten in het dorp als lid van enkele verenigingen. Al met al
een prins die zich inzet voor de gemeenschap en zich vol overgave zal storten in het
feestgedruis!
Prinses Wendy (Schrijen-Kusters) is geboren als ketje in het Katerrijk. Veel mensen
zullen haar ook wel kennen als dochter van Mathje van de bank. Ze werkt parttime bij
Pergamijn en zorgt ervoor dat de mensen daar de aandacht krijgen die ze verdienen en
nodig hebben. In haar vrije tijd is ze vaak met muziek bezig en zorgt ze ervoor dat het
thuis allemaal netjes is. Verder vindt ze het heerlijk om samen met haar vrienden te gaan
uit eten of op stap te gaan. Wendy zal er als echt ketje voor gaan zorgen dat Holtum weer
los gaat met de vastelaovend!

Lijfspreuk: Höbs se ‘ne kater en veuls se dich sjmörges neet good? Mós altied mer dènke,
nao ‘n glaas beer KUMP ALLES weer GOOD !!
Jeugdprins Rik (Leinders) is 1x11 jaar geleden geboren als een echte Holtumse Kater
en vindt het geweldig om in Holtum te wonen. Hij woont samen met vader Han, moeder
Nicolle, broer Luc en 4 katers aan de Velgraafweg. Rik zit in groep 8 van basisschool “De
Wissel” in Born. Zijn grootste hobby’s zijn gamen, YouTube kijken en schoolbasketbal.
Ook houdt hij van gourmetten of steengrillen.
Het heeft even geduurd eer Rik het vastelaovesvirus te pakken kreeg. Sinds het optreden
van zijn vader tijdens de Maxi-Playbackshow het afgelopen jaar, is het virus ook in huize
Leinders toegeslagen. Met Rik voorop wordt het helemaal top!
Jeugdprinses Lynn (Bohnen) is 12 jaar en woont al haar hele leven op de markt in
Holtum, samen met haar vader Marc, moeder Manuela en broer Jordi. In haar vrije tijd
doet ze veel knutselen en tekenen. Daarnaast bakt ze heel graag taartjes en cupcakes om
ze vervolgens samen met haar vriendinnen lekker op te peuzelen. Als voormalig lid van
de Dance Cats is het dan ook niet gek dat ze van muziek en dans houdt. Ze kijkt graag
naar Enzo Knol en haar lievelingseten komt uit Italie, een lekkere pasta of pizza gaat er
altijd wel in. Lynn is met de vastelaovend opgegroeid en zal dan ook met trots haar
kroontje dragen!
Lijfspreuk: Groot of klein det maak os niks oet, veer goan deze carnaval mit volle borst
veuroet!
CV de Katers biedt haar hoogheden een receptie aan.
Deze zal worden gehouden op zondag 4 februari 2018, vanaf 15.11 uur, in het
gemeenschapshuis de Auw Sjoal te Holtum.
Namens onze prinsenparen, bestuur en leden van CV de Katers wensen wij jullie een
prachtig vasteloavesseizoen toe!
CV de Katers Holtum

