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Bèste Katers, Ketjes en anger vastelaovesvrunj,
Veurig jaor róndj deze tied sjreef ich uch ’n sjtökske in de richting van ’t groat jubileumfieës: CV
De Katers vierde häör 6x11- jaorig besjtaon! Noe,
‘n dik jaor wiejer, bèn ich weer aan ‘t sjrieve aan ‘t
veurwoord en num ich uch mit in de realiteit van ‘t
laeve.
‘t Jubileumjaor waor good veurbereid en alles wees
d’rop det w’r zouwe trökkieke op ‘n fantastisch jaor.
Dit höbbe w’r zeker gedaon en mit ós väöl
vastelaovesvierders, want de activiteite zeen sjtök
veur sjtök good gesjlaag en bezóch.
Mer w’r höbbe ouch ‘n jaor gehad van uterste: echte
vastelaovend wovan dien hart sjneller geit sjlaon,
mer ouch drama en det in ein van de ergste in zien
saort.
Oze jubileumprins Mike, dae weer dit jubileumsezoen zoa gaer gunde, haet ‘n persuënlik drama
doorlaef. Dit leide tot neet te plenne óntwikkelinge
wo neet allein weer, mer ouch de vastelaovend in
zien algemeinheid mit te deale haw.
‘t Ganse dörp sjtóng op ziene kop en ederein haw
d’r waal ‘n meining euver. De vereiniging, ‘t dörp,
de femilie, vrunj en zeker zien prinses Linda, weer
höbbe mit z’n alle de sjouwers d’rónger gezat óm
de vastelaovend toch ‘n gezich te gaeve. Want w’r
mooste wiejer zónger jubileumprins.
Ich mein oet de gróndj van mien hart (sjpraekend
ouch names de leje van CV De Katers) det w’r dao
zeker in zeen gesjlaag. W’r zeen gruëtsj op de
sjterkte van ‘t dörp, de bieval van de collegavereiniginge en oeteindelik ouch de luuj oet de
directe ómgaeving van oze jubileumprins. Dank
daoveur.
Door ós op ‘n positieve meneer oet te dage, op
sommige momente te coache en jus de verbènjing
op te zeuke, kènne w’r trökkieke op ‘n gesjlaag
jubileumjaor.

Ouch is ‘t samewirke mit de diverse vereiniginge in ‘t
dörp ummer belangrieker gewore. Door ós óngerein
de ruumte te gunne qua tied, ós óngerein te helpe
mit opboewe en aafbraeke en door nao activiteite
van anger Houtemse vereiniginge te gaon, sjterk dit
de verbènjing in ‘t dörp.
Dit waor vreuger neet te bedènke, want väöl luuj
keke neet wiejer es de landjsgrenze van hun
vereiniging. Doordet d’n tied en de luuj zeen
verangerd, zuls se dus mótte mitverangere, door
dich óngerein op te zeuke. Gebeurt det neet, kump
‘t besjtaonsrech in gevaor en det wilt toch nemes.
De volgende sjtap is verbènjing tösje dörpe. Det
begint aardig te lökke, mer ouch hie beteikent det:
principes loslaote en ómdènke.
Trök nao oze vastelaovend. Dao zeen w’r ouch
gaon ómdènke, want zónger prins en prinses door
’t Houtems Katerriek te trèkke waor waal ‘n dènk.
Dus CV De Katers zouwe gein Katers zeen es ze
neet bedach hawwe óm de jeugprinses Esmee
es boegbeeld in te zètte veur de Houtemse
vastelaovend. Ze haet det mit verve gedaon en
ouch hieveur respek.
Leef luuj, oze Mike is bezig óm zien laeve weer op
te pakke en weer, CV De Katers, wunsje häöm dao
hieël väöl sjterkte mit. Net zoa es w’r det Linda ouch
wunsje. Esmee, aan dich oze dank veur dien taak es
Houtemse jeugprinses óm de vastelaovend mit te
trèkke.
En alle luuj die ’t direk aangeit en alle vastelaovesvierders: dank veur eure boetegewuëne sjteun en
tomeloze inzat in ‘t aafgeloupe jaor. Det haet ós ech
good gedaon. W’r zeen
uch allemaol gaer weer
dit sezoen in ‘t dörp
óm d’r same ‘ne
sjoane vastelaovend
van te make.

Opperkater Marcel Claessens
Jeugprinses Esmee
Spectaculinair
Katerblaad - Bas Smeets
Katersjpeld
Awd-prinse
Dance Cats
Agenda
Mansluujzitting
Aopening vastelaovessezoen 2019-2020
Raamversiering
Nuuje hoogheden 2019-2020
Vastelaovend in ’t Katerriek
Dames CV De Katers
Wolfrath
Vlaggenactie
Ziekenbezoek
Katerleed
Maxi Playbackshow (en inschrijving)
Mini Playbackshow (en inschrijving)
Grote optocht (en inschrijving)
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www.hendrikscarnaval.nl

CarnavalHendriks

’t Duit mich weer väöl plezeer óm ’n weurdje tot
uch te maoge richte. Weer besjtaon es vastelaovesvereiniging dit jaor 6 x 11 jaor, det beteikent
det d’r al hieël get prinse zeen oetgerope, de
optoch al väöl kieër door ‘t Katerriek getroch is en
det ‘t CV De Katers edere kieër weer gelök is óm
‘ne vastelaovend in Houtem te organisere.
D’r is ‘ne hieëleboel gebeurd in de aafgeloupe 66
jaor, ich höb ‘ns in de archieve geblajerd en dao
kums se allemaol leuke en interessante zake taege.
Wós geer det d’r in Houtem al in 1912 ‘ne echte
optoch waor en det de prins van toen, prins Frans
Peters, noait is aafgetraoje? In 1953 haet hae ‘t
sjtekske eindelik maoge euverdrage aan de ieëste
officiële prins van CV De Katers: No Helgers.
Op de aovend van “Houtem Vreuger” dae in ‘t teike
sjtóng van oos jubileum, hóbbe w’r maoge
trökkieke op dit roemruchte verleje. Sjoan óm te
zeen det vastelaovend ’n biezunjer plek haet in de
rieke historie van Houtem.
De aafgeloupe jaore höbbe w’r kènne zeen det de
vereiniging gegreujd is, op dit moment höbbe w’r
mer leefs 15 leje, ’n óngekènde luxe veur
Houtemse begrippe. ’t Is alweer ‘ne hieële tied
geleje det CV De Katers zoaväöl leje tèlde.
Dit is bès biezunjer, zeker in ‘ne tied wo-in de
tendens is det m’n zich neet zoa sjnel bie ‘n
vereiniging aansjlut vanwaege alle “verplichtinge”
die daomit samehange.
Natuurlik wurt d’r bie de viering van ‘n jubileum
veurnamelik trökgekeke, mer ‘t is ouch ‘n sjoan
moment óm alvas veuroet te kieke. W’r zeen det
‘t vereinigingslaeve in Houtem ’t lestig haet, mer
tegeliekertied zeen w’r ouch det d’r ummer mieë
jónger luuj in Houtem kómme wone en/of blieve
wone.
W’r höbbe momenteel relatief väöl “jóng” luuj in oos
vereiniging en daomit haope w’r nog hieël get jaor
veuroet te kènne.
Óm in Houtem nog tot in lengte van jaore
vastelaovend te kènne viere höbbe w’r neet allein
‘n gezónj vastelaovesvereiniging nuëdig.
Vastelaovend kènt allein blieve besjtaon es w’r es
inwoners en vereiniginge van Houtem de sjouwers
d’rónger zètte. Same kènne w’r väöl bereike.
’n Sjoan veurbeeld hievan is de äöpeningsmès van
dit jubileumsezoen. Óm de äöpeningsmès vorm te

gaeve zeen w’r gehólpe door ‘t gemenk zangkoar
Houtem, sjötterie St. Martinus, ’n paar leje van
meziekgezelsjap Juliana en de awd-prinse.
Same höbbe w’r d’rveur gezörg det w’r ‘t sezoen op
‘n passende meneer höbbe kènne äöpene. En zoa
zeen d’r tal van veurbeelde wo wurt samegewirk
tösje diverse vereiniginge, zelfs euver de dörpsgrens
haer.
Num noe bievoorbeeld de vastelaovesmiddig veur
awwere van Houtem en Buchte. Deze middig is ‘n
samewirking tösje CV De Katers, KV De Louvermen,
KSB Houtem, Vrouwebewaeging Buchte, Seniorevereiniging Buchte en ‘t Keuninklike Awd-Viefde
(groep vrunj oet Buchte). Eder jaor weer is de zitting
oetverkoch. Zoa zuus se mer wo samewirking toe
kènt leije.
Veur de väol activiteite die plaatsvènje zeen w’r
aafhankelik van de inzèt en mitwirking van oos
inwoners. ‘ne Maxi- en miniplaybackshow en de
optoch kènne natuurlik neet doorgaon es d’r
nemes mitduit.
De mansluujzitting, ‘t prinsoetrope en de
prinsereceptie kènne natuurlik neet plaatsvènje
es d’r nemes kump.
Ouch zeen w’r aafhankelik van oos väöl
vriewilligers die ós ummer weer óngersjteune
bie dees activiteite. Hiebie zou ich den ouch gaer
ederein wille bedanke dae op waat veur meneer
dan ouch haet biegedrage óm de Houtemse
vastelaovend laevend te hawte.
Es w’r ós es inwoners en vereiniginge oet Houtem
op dezelfde meneer blieve insjpanne wie w’r det
de aafgeloupe 66 jaor höbbe gedaon, dan bèn ich
d’rvan euvertuug det w’r nog tot in lengte van jaore
in Houtem vastelaovend kènne viere.
Katers en Ketjes, ich
wunsj uch allemaol
‘n fantastisch
vastelaovessezoen
toe en haopelik zeen
w’r ós op ein van de
väöl activiteite.
Katers Alaaf!

Toen ich te huëre kreeg det ich jeugprinses koos
waere, hoofde ich neet nao te dènke en waor ich
superenthousias, ich koos ‘t neet geluive.
Ad en Mike vertèlde det d’r geine jeugprins zou
zeen. Det vónj ich gein probleem.
Toen moos ich nog 8 waeke zjwiege waat neet
gemekkelik waor. Mer ‘t is mich toch gelök.
Ich höb nachte neet gesjlaope en toen waor
‘t eindelik zoawied: ‘t oetrope.
‘t Oetrope waor ech te gek! Väöl vrunj en femilie
waore d’rbie.
De volgende daag sjtóng Piewie Peter veur de deur
en haw oos hoes geweldig verseerd. Allein waor det
al óm 8.00 oer ‘sj mörges en ‘t waor laat gewore die
nach.
De hoagtepuntje waore toch ech waal ‘t TVK in
Vènraoj wo ich mit Ad en Mark bèn gewaes.
De jeugsjleuteleuverdrach waor ouch geweldig.
En de recepties mit alle leef jeugprinsesse.
De revuuj waor ouch sjoan.
En mien receptie waor ech euverweldigend,
óngeluifelik det d’r zoaväöl luuj zeen
gekómme! Superleef, miene dank hieveur.
Ouch al is ‘t get anges geloupe en es ich
dèk nog get lestige momente haw, hólp
geer mich d’r toch nog ‘n sjoan sezoen
van te make.
Ouch wil ich miene opa en mien oma bedanke
die mich gesjteund en good mitgevierd höbbe.
En natuurlik Ad en Mark die mich euvera
haer brachte.
Èns ‘n prinses altied ‘n prinses!
Houtem alaaf!

Brouwerij de Fontein

Passie kun je proeven!
Lunch - Rondleidingen
Wandeltochten - High tea
Speeltuin - Buﬀetten
Geopend woensdag t/m zondag vanaf 10 uur
brouwerijdefontein.nl

T:046-4262858 reserveren@brouwerijdefontein.nl
Ondergenhousweg 15 6171 GW Stein

Op ‘ne maondjigaovend, nao de repetitie van de
sjötte, get mieë es 9 jaor geleje, vroog Hetty mich
óm häör te helpe mit ’t aanpasse van ’n paar
advertenties veur ’t Katerblaad.
Toen begoos bie mich ’n lempke te brenne. Ich
ging mich namelik op sjoal richte op foto en video
en de grafische vakke ginge oet mien pakket.
Mer ich vónj dit toch ’n leuke meneer óm creatief
bezig te zeen en ich waor bang ’t te verlieëre.
Aangezeen de software wo se mit wirks óm de
haverklap updates krig, löps se zoa achter de feite
aan.
Zoa sjtèlde ich veur aan Hetty: ich wil dich bès
mit ’t ganse beukske helpe, mer dan wurt ’t waal
compleet gerestyled en vormgegaeve (in euverlèk
mit de CV) nao wie ich dènk det ’t good is en ’n
frisj uterlik haet.
Zoa ginge w’r same ‘oos ieëste’ blaad make. Eind
oktoaber sjtartde w’r. Zoa hawwe w’r edere
dónderdigaovend ’n thieëkrenske van zoa’n veer
à vief uurkes mit thieë, paeperneut, sjpeklaas en
angere Sint-sjlók. Tsja, … det lik dan noe einmaol
in de winkels.
Dit ging door tot de ieëste waek van december.
Dan woor alles doorgezat nao de drökker.
De ieëste jaore waor ’t blaad gans zjwart-wit. Al
gaw kaom d’r ‘ne full colour ómsjlaag en taege-

woordig is ’t ganse beukske in kluër. Waat ’n fieës!
Dit geuf zoaväöl mieë meugelikhede.
Daonaeve zeen de aovende det w’r d’r mit z’n
twieëje aan wirke minder en korter gewore en sjtuit
waal det ich zelf get uurkes d’raan wirk. W’r zeen
noe ’n geaolied mesjien, weite waat w’r vanein
verlange en weite waat oos einddoel is.
Mesjien is ’t uch opgevalle, mer eder jaor verangert
d’r get. W’r perbere de vormgaeving aan te passe
aan waat d’r op det moment hip is in design. En
èns in de zoaväöl tied verangert ouch de indeiling.
Es ich noe trökkiek op mien ieëste zös edities, den
dènk ich….waat höbs se gemaak? Wie koos se
dit publicere? Die edities die d’rnao kómme, zeen
al get baeter. Prónksjtök waor veur mich de editie
van veurig jaor, die van ’t jubileum.
Die moos knalle en moos totaal anges. Óngertösje
kèn ich uch vertèlle det ich noe alweer nao dees
editie kiek en dènk: woróm höb ich dit zoa gedaon
en det zoa?
’t Is de kwaol van ‘ne vormgaever. Dien lèste werk
is ’t bèste tot de volgende opdrach kump.
Ich haop det geer eder jaor mit zoaväöl plezeer dit
beukske laes es ich ’t mit Hetty maak. Ich kèn hie
väöl creativiteit in kwiet en doon ’t gaer veur de
Katers en ’t dörp.

INSPIRATIE OM VAN UW
HUIS EEN THUIS TE MAKEN
Swentibold wonen, een familiezaak, die dit
jaar al 60 jaar bestaat, is een begrip in de
hele regio voor complete woninginrichting.
In de ruime toonzaal presenteren zij een
uitgebreide collectie gordijnen,
vloerbekledingen, zonwering en decoratie
artikelen. Gespecialiseerd in
maatwerkkasten, bankstellen en
hoekbanken op maat, maar ook de mooie
collecties boxspringbedden en beddengoed
mogen gezien worden.

SWENTIBOLD WONEN
DORPSTRAAT 52
6122 CB BUCHTEN

T 046 - 48 513 49
E KUPERS@SWENTIBOLDWONEN.NL

WWW.SWENTIBOLDWONEN.NL
Swentibold 1_2 FC.indd 1

OPENINGSTIJDEN

MAANDAG, WOENSDAG EN DONDERDAG
09.00 TOT 18.00 UUR

DINSDAG
VRIJDAG
ZATERDAG

GESLOTEN
09.00 TOT 20.00 UUR
10.00 TOT 16.00 UUR
01-03-16 16:49

Veul se dich verbónje tot
vasteloavend
vierend Houtem?
Koup dich den ‘n
Katersjpeldje en waer vrundj
van CV De Katers.
Te verkriege veur
€ 3,- bie ein van
oos raodsleje.

Groate 3 x 3 cm

Alweer ’n jaor veurbie, ’n jaor wo nog dèk woor
sjtilgesjtange bie ’t jubileum van CV De Katers.
’n Jaor wo naeve de vaste activiteite in de
vastelaovestied ouch activiteite róndj ‘t
6 x 11-jaorig jubileum op sjtapel sjtónge.
In al dit fieësgedruus haet zich oos jeugprinses
Esmee prima sjtaonde gehawte.
Patsj, ‘sjteek’ aaf daoveur!
In ’t veurige Katerblaad höb g’r kènne laeze,
welke verangeringe d’r höbbe plaatsgevónje in ’t
functionere van de vereiniging van awd-prinse.
Oprichting 1 fibberwari 1967, doel van de
vereiniging, ingank digitaal tiedperk etc...
Ouch ’t sjtök euver Houtem Vreuger van
Jos Cramers leut ós de verangeringe in d’n
tied mitmake.
Waat ’t Katerblaad betruf, de jubileumoetgaaf
zaog d’r weer piekfejn oet en g’r wèt ’t intösje,
Hetty van Wordragen haet, ó.a. veur häöre inzat
veur dit blaad en ’t zich verdeenstelik make veur
de Houtemse vastelaovend, van de awd-prinse ’t
kruuts van verdeenste óntvange, ze waor erg
verrasj bie de oetreiking.

Óndanks maatsjappelike perikele wie de koms
van wèndjmeules, belasting van ‘t milieu en
werkgelaegenheid etc. enz. is d’r ein dènk zeker:
de vastelaovend in oos dörp zal dankzij de luuj
achter CV De Katers blieve besjtaon en d’rveur
zörg drage det sjpas en plezeer meugelik zeen en
blieve. Al 6x11 jaor is dit gelök en in de toekoms
zal dit ouch lökke.
Óm oos sjteinke bie te drage zulle weer es
awd-prinse oos take wie oos biedraag aan
’t oetrope van de nuje prins, de róndjgank
door ’t dörp es óngersjteuning aan de CV veur ’t
organisere van d’n optoch, handj- en sjpandeenste
veur de CV, kruuts van verdeenste oetreike aan
inwoners van ’t dörp die zich óngersjeije en
natuurlik ’t opvange van aaftraejende prinse,
blieve oetveure.
Zoa zulle w’r wie elk jaor ónger ’t motto ‘Trèk
ouch dit jaor weer d’n optoch euver de sjtraep’
oze róndjgank door ’t dörp organisere.
Ten sjlotte wil ich names besjtuur en leje van de
awd-prinse ederein hieël fejn en plezerige
vastelaovesdaag toewunsje.

IN MEMORIAM

1965
Rene Storken

2003
Rene Geurts

2006
Noël van Wordragen

Een succesvol seizoen vorig jaar, voor mij
persoonlijk een super uitdaging, om zoveel
mogelijk oud dance cats bij elkaar te krijgen.
Uiteindelijk hebben we met 16 dames een paar
geweldige optredens mogen geven, die met veel
enthousiasme ontvangen zijn door ons katerrijk.
Ik wil nogmaals alle (oud) dance cats heel
hartelijk bedanken voor hun fantastische inzet,
energie en gezelligheid, ik heb er van genoten
Met deze energie, zijn we in september weer
volop aan een nieuw dance cats seizoen
begonnen, met Zara, Femke,
Julie, Nienke en Evy.
We gaan jullie ook nu weer verrassen
met een paar mooie optredens.
Deze trotse juf zegt:
Alaaf Holtum, veel carnavalsplezier

Meet the company
ConsultingExperts is hét landelijk
opererend ICT Consultancy- en
Detacheringsbureau dat er sinds
2010 in slaagt 'de juiste mensen op
de juiste job' te zetten bij
interessante opdrachtgevers.
KPN, Philips, NS en SNS zijn hier
voorbeelden van.

Wij maken graag kennis!
Wij zorgen ervoor dat jij met de opdracht
en ontwikkeling bezig bent dat bij jou als
persoon past. Geen ambtelijke of
complexe trajecten, maar juist
toegankelijkheid en maatwerk. Spreekt
dit jou aan? Dan maken wij graag snel
kennis met jou!

www.consultingexperts.nl | info@consultingexperts.nl | 040-2504111

ARRO TO
pizza pasta vino

MAASEIKERWEG 19A
6116 AG ROOSTEREN
046-2080011
WWW.ARROSTO.NL

Pizza
Pasta
Vino

Arrosto
Arrosto Roosteren

Echt Genieten
echt_genieten

Rijksweg noord 1
6102 BM Echt
info@echt-genieten.nl
www.echt-genieten.nl
Reserveren?
Dat kan makkelijk online
via onze website
of neem contact met ons op
via: 0475 - 783 102

Onbeperkt
Genieten

RESERVEER
ONLINE

05-01-2020
18-01-2020
04-02-2020
09-02-2020
14-02-2020
15-02-2020
16-02-2020

Zondag
Zaterdag
Dinsdag
Zondag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

Mansluujzitting
Bezoek première revue
Vergadering Maxi Playbackshow bij D’n Aezel
Prinsenreceptie CV De Katers
Carnavalsaovend bij D’n Aezel
Seniorenmiddag in Buchten
Oefenen Mini Playbackshow

19-02-2020 Woensdag Jeugdsleuteloverdracht in Buchten
20-02-2020 Donderdag Sleuteloverdracht in Buchten
21-02-2020 Vrijdag
Schoolcarnaval Het Avontuur
				Bezoek De Munnik
22-02-2020 Zaterdag
Bezoek Aldenhof Zorgcentrum Born
				Ziekenbezoek
				Maxi Playbackshow
23-02-2020 Zondag
Mini Playbackshow
24-02-2020 Maandag
Optocht Holtum
25-02-2020 Dinsdag
Ophalen winnaars Playbackshows
26-02-2020 Woensdag Askruisje halen, aansluitend haring happen
Tevens zullen wij op diverse data de prinsenrecepties
van onze collega-verenigingen bezoeken zoals:
KV De Louvermen, Buchten
CV De Reube, Obbicht
CV De Smautbulen, Einighausen
CV De Peerlinke, Illikhoven
VV De Bessemebènjers, Born
VV De Zawpense, Grevenbicht

ZEKERHEID
MET KWALITEIT!

BSB VERZEKERINGEN .NL
OF BEL 046 - 4 230 231

• Voor al uw druk- en printwerk
• Familiedrukwerk
• Posters en rollupbanners
• Stempels

046-4492022
Marktstraat 16a

Past. Vonckenstraat 2a
6166 CX Geleen
T 046 - 423 02 02
info@vanderlindendruk.nl

www.vanderlindendruk.nl

De optocht wordt niet alleen gemaakt door de
deelnemers, maar ook door de omgeving waarin
deze plaatsvindt. Daarom is het natuurlijk hartstikke
belangrijk dat iedereen naar de optocht komt kijken.
Hoe meer publiek, hoe mooier de optocht tot zijn
recht komt en hoe leuker het is voor de deelnemers.

Het is niet meer verplicht, maar kan je wel
bonuspunten verdienen als de volgende items
zichtbaar zijn:
· FOTO(S) VAN BEIDE PRINSENPAREN
· DE KATER UIT HET LOGO VAN
CV DE KATERS

Daarnaast wordt de optocht er een stuk mooier op
als het dorp mooi versierd is.
Ook horen versierde huizen gewoon bij
carnaval. CV de Katers wil deze traditie graag
behouden en roept iedereen dan ook op om zijn of
haar woning te versieren in carnavaleske sfeer.
Om dit te stimuleren reikt de carnavalsvereniging
een leuke prijs uit aan de mooist versierde woning
van Holtum.

WINNAAR 2019:
Familie Verheijen, Ankersweg

SITTARD
PAARDESTRAAT 19
18+ | SPEEL BEWUST | ENTREE GRATIS | FAIRPLAY.NL

Leef Katers en Ketjes,
Gaer sjtèlle weer ós aan uch veur. Ich, prins Twan I,
gebaore es Klotskop en mien prinses Manuela,
gebaore es Parkuul, wone sinds 2004 in Houtem.
Same mit oos drie kènjer, Mika, Ravi en Zara, twieë
echte Katers en ein Ketje.

Dancecats. Weer gaon ummer mit väöl plezeer kieke
en misse dan ouch geine eine wedsjtried of gein ein
optraeje.
De Houtemse vastelaovend vènje weer geweldig,
weer zeen d’r ummer bie en doon mit. Weer haope
det d’r ouch dit jaor väöl sjoans bie zit.

Al 15 jaor höbbe weer café D’n Aezel en det doon
weer nog ummer hieël gaer. Weer zeen gruëtsj op
de väöl vereiniginge, die bie ós óngergebrach zeen.
Veur zoa’n klein dörpke toch hieël biezunjer.

Det weer dit jaor prins en prinses maoge zeen, vènje
weer geweldig en hieël biezunjer. En weer haope
dan ouch, det geer d’r same mit ós eine supersjoane
vastelaovend van wilt make!

Ouch oos kènjer zeen actief bènne väöl vereiniginge,
HBC ‘09 en HV Born, de Houtemse Revuuj en de

Alaaf!
Prins Twan I en prinses Manuela

Mijn naam is Robin Breikers. Ik woon aan de Velgraafweg in Holtum samen met mijn vader (Raymond), moeder (Cindy) en jongere broertje (Noah).
Ik ben 1x11 jaar en zit in groep 7 van OBS de
Wissel in Born bij juf Sylvia.
De meeste tijd kun je mij vinden op het voetbalveld.
Ik speel bij VV Born in de JO11-1 als spits of CM.
Verder ben ik graag buiten; ik bouw hutten met mijn
vrienden en skateboard bij het Anker. Ook speel ik
graag FIFA op mijn Playstation.
Mijn lievelingseten is kippenpootjes met patat en
mayonaise.
Lang opblijven en feestjes vieren is iets waar ik erg
van hou. Mede daarom verheug ik me enorm op het
komende carnavalsseizoen. Naar het voorop gaan in
polonaise, uitreiken van medailles en snoep gooien
vanaf de Prinsenwagen kijk ik erg uit.
Ik wil iedereen alvast een hele fijn Vasteloavend
wensen en Alaaf!
Hoi ik ben Femke Herfs en ben een echt getogen
katje van 1x11 jaar. Ik woon samen met mijn vader
dave, moeder Lisette en zus Sanne op G. Ruys de
Beerenbroucklaan.
Carnaval vieren zit in mijn bloed. Ik ben namelijk
de 4de generatie op rij, die vooraan mag lopen met
deze dol dwaze dagen. In 2016 heb ik al kunnen
oefenen met pap en man, toen regeerden zij over
het Katerrijk.

Ik zit in groep 8 van OBS “de Wissel” in Born in de
klas van juffrouw Peggy.
Al 6 jaar ben ik iedere zaterdag te vinden in de
sporthal van turnvereniging Swentibold.
Met juf Gemma en Corry is het altijd leuk en gezellig.
Sinds kort ga ik naar musical les bij het pitboel
theater in sittard. Daar kan ik helemaal los gaan met
zang ,dans en toneel. Donderdagavond ga ik
altijd naar Jong Nederland in Born. Waar ik met mijn
vriendinnen de boel op stelten zet.
Als ik vakantie heb, ga ik graag met pap mee naar
Collé. Dan rijden we door heel het land of zoeken
het wat hoger op. En als ik dan op 90 meter hoogte
sta roep: kan het niet hoger pap.
Ik heb er veel zin in om samen met Prins Robin er
een geweldig seizoen van te maken.

je
Weer wuns l
o
uch allema
‘ne sjoane
nd
vastelaove

Bettinumstraat 27A | 6122 BL Buchten
T. 046 423 4059 | E. info@allerleefste.nl
www.allerleefste.nl

ZAOTERDIG 22 FIBBERWARI 2020 · MAXI PLAYBACKSHOW
mit diverse optraejes
Auw Sjoal, aanvang 19.15 oer
ZUNJIG 23 FIBBERWARI 2020 · MINI PLAYBACKSHOW
Mit diverse optraejes en
dansgroep de Dance Cats
verrassing-sjlóktuut veur alle aanwezige kènjer
optraeje van de winnaar(s) van de Maxi
Auw Sjoal, aanvang 15.33 oer
MAONDJIG 24 FIBBERWARI 2020 · GROATE OPTOCH
S.v.p. auto’s op de oprit zètte of boete de route, bedank!
Priesoetreiking in de Auw Sjoal
Aansjloetend de bekèndmaking van het sjoanst verseerde hoes
Vertrèk 14.11 oer
(Deilnummers uterlik óm 14.00 oer op D’n Dreesj zeen!)
DAENZIG 25 FIBBERWARI 2020 · OPHAOLE WINNAARS PLAYBACKSHOWS
Vertrèkke op de mert ómsjtreeks 15.11 oer
Aansjloetend extra optraejes van de maxi– en miniwinnaers
VLAG INHAOLE
Veur de echte volhawters verzamele weer ós óm 21.11 oer
Vlag inhaole op de mert ómsjtreeks 22.11 oer
GOONZIG 26 FIBBERWARI 2020 · HIEËRINGBIETE
Samekoms mit CV De Katers óm 20.11 oer

Names CV De Katers, eine sjoane vastelaovend gewunsj.
Weer zeen ós gaer op ein van oos activiteite.

14, 15 en 16 fibberwari

NUM ‘NS ‘N KIEKSKE OP OZE WEBSITE
			

W W W. C V D E K AT E R S . N L
of volg ós op

V.l.n.r.:
Bäövelste rie: Anja Arets, Wendy Vissers, Silvia Theuwis, Esther Janssen, Jeugprinses Esmee, Lian Janssen,
Manuela Bohnen, Nicolette Janssen, Lisette Herfs, Monique Kitzen.
Ungelste rie: Kim Lambermon, Wendy Schrijen, Hetty van Wordragen & Nicolle Leinders.
KÓM EN DOOG GEWUËN MIT ÓS MIT!

Midgetgolf
Barbecue
Minikarts
Huifkartocht
IJssalon
Terras

Diverse
arrangementen
Kijk op onze
website
Welkom

Bastion Holland 8
6107 BH Stevensweert
0475-551912
www.debeertuin.nl

Houtem, fibberwari 2020.
Taegesjlaag veur de nuuj bewoners van kesjtieël
Wolfrath: sjaatse op de kesjtieëlgrachte veurluipig
neet meugelik.
’t Waor ein van de groate veurdeile van ’t wone op
Wolfrao, det ze ’n sjaatsbaan direk veur de deur
hawwe. Dit leek de gebaore Hollenjers Annet en
Bartho van der Heijden waal get, vanoet de
veurdeur van ‘t kesjtieël zoa ’t ies opsjtappe.
Kortgeleje sjproke w’r mit ‘ne teleurgesjtèlde Bartho.
Hae zag bie dit gesjprek ó.a.:
“W’r zeen tensjlotte allemaol kènjer van Jaap Eden
(legendarische sjaatser oet Groninge, waereldkampioen allround in 1893, red.).
Hollese jónges höbbe van jóngs aaf aan lieëre fitse
én lieëre sjaatse. Nou, det fitse lök hie in ‘t prachtige
Limburg aardig good, mer sjaatse? Ho mer!

Toen w’r hie kaome wone, dachte w’r ’n sjoan
plekske gevónje te höbbe veur ‘t beoefene van de
edele sjaatssjport. Mer ‘t klimaat, de opwerming van
de waereld luët ós danig in de sjteek.
Waat zou ’t sjoan zeen es w’r de traditie van
‘t ‘Sjaatse bie Ruijs’ in ieëre kooste hersjtèlle.
Edere Houtemer haet hie of wie ich huërde ouch bie
Quix (Huize Holtum) toch lieëre sjaatse, sjlierte en
ieshockeye.
Óm nog mer te zjwiege van ‘t aantal jungskes en
maedjes die zich op ‘t ies höbbe lieëre kènne.
En ich vermoed det d’r hie ouch nog waal ‘n paar
door ‘t ies gezak zeen.
Veurluipig zit ’t d’r nog efkes neet in. Leës mer
weer ‘ns ‘n paar weus nao St. Clara brènge,
baeje en haope det ’t flink geit vreze.”

Dé notaris voor elke
fase in uw leven
In een leven moeten nogal wat zaken geregeld worden.
Daarom helpen wij u gráág in begrijpelijke taal,
van mens tot mens.
Metis altijd dichtbij!
METIS GELEEN
Hofdwarsweg 49a
6161 DE Geleen
METIS GULPEN
Looierstraat 2
6271 BB Gulpen
METIS ROERMOND
Boven de Wolfskuil 3
6049 LX Herten
METIS MAASTRICHT-AIRPORT
Australiëlaan 90
6199 AA Maastricht Airport, Beek
METIS SITTARD
Parklaan 9
6131 KE Sittard
METIS VALKENBURG
Louis van der Maesenstraat 15
6301 EA Valkenburg a/d Geul

metisnotarissen.nl

Ze zijn er WEER!
De gele vlaggen van 100 x 150 cm voorzien
van het logo van CV de Katers.
Wilt U in het bezit komen van deze vlag,
dan kunt U deze tegen betaling van € 25,afhalen bij onze secretaris:
Marcel Claessens
Philips van Heinsbergstraat 8, Holtum
Tel: 06 - 301 206 22 of via
marcel.claessens@icloud.com

Als U iemand uit Holtum kent die op
zaterdagmiddag 22-02-2020 vereerd wenst
te worden met een bezoekje van onze
prinsenparen, dan kunt u deze persoon
aanmelden bij onze secretaris:
Marcel Claessens
Philips van Heinsbergstraat 8, Holtum
Tel: 06 - 301 206 22 of via
marcel.claessens@icloud.com
U kunt zich opgeven tot en met 15-02-2020!

Weer zeen de Katers oet Houtem,
weer sjtaon hie veur uch present.
En euveral wo weer dan kómme en gaon,
brèng w’r sjpas en plezeer in de tent.
1–2–3–4!
Weer kómme oet ‘t Katerriek,
mit väöl tamtam en ouch meziek.
Weer make sjpas mit jederein,
gank mit in de vastelaovestrejn!
Hie, zeen w’r dan,
laot ‘ns gaon,
sjtank ‘ns op,
besjtèl ‘n pils of drie.
Gaef noe ‘ns gaas,
zèk… kóm op van die plaats
en maak ‘n lang rie….
Weer zeen de Katers oet Houtem,
weer sjtaon hie veur uch present.
En euveral wo weer dan kómme en gaon,
brèng w’r sjpas en plezeer in de tent.

Sjuuf de taofels aan de kantj,
hie kómme weer oet ‘t Houtems landj.
Kóm ‘ns allemaol de dansvloer op.
W’r zètte hie de boel ‘ns oppe kop!
Hie, zeen w’r dan,
laot ‘ns gaon,
sjtank ‘ns op,
besjtèl ‘n pils of drie.
Gaef noe ‘ns gaas,
zèk… kóm op van die plaats
en maak ‘n lang rie….
Weer zeen de Katers oet Houtem,
weer sjtaon hie veur uch present.
En euveral wo weer dan kómme en gaon,
brèng w’r sjpas en plezeer in de tent.
Weer zeen de Katers oet Houtem,
weer sjtaon hie veur uch present.
En euveral is dao wo weer ouch zeen
väöl sjpas en plezeer in de tent!

Sittard
&
Stein

LUNA

Eten & Drinken

LUNAetenendrinkensittard
LUNAetenendrinkenstein
LUNAetenendrinkensittard
LUNAetenendrinkenstein
Sittard: Markt 39

Stein: Raadhuisplein 19

K
A
A
R
D
IN
W

31

WWW.LUNAETENENDRINKEN.NL

WINDRAAK31
WINDRAAK31

RESERVEREN?
Dat kan makkelijk online
via onze website
of neem contact met ons op via:
046 - 850 8150
WINDRAAK31
6153 AC Windraak
info@windraak31.nl
www.windraak31.nl

ALL-ROUND WINNAAR 2019
DE MOKKELS

Hallo Katers en Ketjes,
De Maxi Playbackshow is niet meer
weg te denken uit de programmering
van de Holtumse Carnaval. De variëteit
aan optredens zorgen voor een unieke
avond vol sjpas en plezier.
Deelname en de entree is geheel gratis.
NIEUWE KANDIDATEN (vanaf 11 jaar)
ZIJN VAN HARTE WELKOM OM DEZE
AVOND IN STAND TE HOUDEN.
Wil je niet playbacken, maar op een
andere wijze je kunsten vertonen, geef
je op. Alles is bespreekbaar.
Na opgave ontvangt de contactpersoon
een lijst, waarop aangegeven dient te
worden welke attributen, opkomst, inzet
van licht, rookeffecten e.d. gewenst zijn.

De muziek dient men op een usb-stick
aan te leveren tijdens de vergadering of
bij de aanmelding afgegeven te worden
bij Marcel Claessens.
Wederom zal het dit jaar weer een
spannende strijd worden waarbij de jury
en het publiek bepalen wie er met de
prijzen naar huis gaan.
De Allround winnaar wordt geacht
zondags de Mini Playbackshow te
openen en op carnavalsdinsdag op te
treden in het cafe.
Meld je tijdig aan voor de Maxi
Playbackshow.
Succes en veel plezier tijdens de
voorbereidingen.

INSCHRIJVINGSFORMULIER: MAXI PLAYBACKSHOW 22-02-2020
Dit formulier dient men volledig ingevuld in te leveren bij Marcel Claessens, Ph. van Heinsbergstraat 8 te Holtum. Aanmelden kan ook via mail naar maxiholtum@gmail.com.

DE UITERSTE INLEVERDATUM IS ZATERDAG 01 FEBRUARI 2020

De USB-Stick met het juiste liedje en het bühnelijstje dient men mee te nemen naar de
vergadering op 04-02-2020 in café D’n Aezel om 20.00 uur.
NAAM DEELNEMER(S) ___________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
CONTACTPERSOON _____________________________________________________________
ADRES _________________________________________________________________________
TEL.NR_________________________________________________________________________
E-MAIL__________________________________________________________________________
ZAL/ZULLEN UITBEELDEN _______________________________________________________
LIEDJE/ACT _____________________________________________________________________
TIJDSDUUR OPTREDEN (MAX. 8 MIN)______________________________________________
GEEF ALS GROEP ALLE NAMEN OP EN EEN TELEFOONNUMMER WAAROP JE TE
BEREIKEN BENT!

ALLROUND WINNAAR 2019
Femke Herfs

Vind jij het leuk om de liedjes van je grootste idool
te zingen en wil je dit op de bühne vol gillende fans
doen? Grijp dan nu je kans en schrijf je in voor de
Mini Playback Show.

Dus wil jij alleen, als duo of als groep een
geweldige show neerzetten op een fantastisch
podium in Holtum met het liedje van je idool?
Schrijf je dan snel in!

Dit jaar hebben wij alles uit de kast gehaald om
nieuwe typetjes te bedenken! Wederom is dit weer
gelukt, maar wat en wie verklappen wij nog niet!
Daarnaast zal er veel gaan veranderen op de bühne,
want onze enige echte Job gaat ons helaas verlaten.

Lever het ingevulde aanmeldstrookje in bij:
Niels Janssen, Panneshofstraat 18, te Holtum.
Aanmelden kan ook online: stuur een mail met de
nodige gegevens naar:
miniplaybackshowholtum@gmail.com.

Gelukkig is er al iemand die staat te popelen om
Jobs plek in te nemen als presentator of
presentatrice. Wie dat is? Dat houden we nog even
geheim!
Via Facebook krijgen jullie hints om erachter te
komen wie er op de bühne zal staan dit jaar.
De organisatie van de Mini Playbackshow wil twee
personen in het bijzonder noemen, die al jaren de
traktatie sponsoren, zo ook weer het komend jaar.
Jessy en Jacques heel erg bedankt voor jullie
bijdrage, namens ons, maar ook namens alle
kinderen die mogen genieten van jullie traktatie!

LET OP! Uiterlijke inleverdatum van het
inschrijfformulier is 2 februari 2020.
Op 16 februari vindt er een leuke oefenmiddag plaats
waarbij alle deelnemers van de Mini Playbackshow
hun act op de bühne alvast kunnen oefenen en stunts
kunnen uitproberen.
Deelnemers krijgen hiervoor nog een uitnodiging via
de mail.
Tot 23 februari 2020 in de Auw Sjoal!
Volg ons op
om up-to-date te blijven!

INSCHRIJFFORMULIER: MINI PLAYBACKSHOW 23-02-2020
Dit formulier dient men volledig ingevuld in te leveren op Panneshofstraat 18, te Holtum.
Aanmelden kan ook online; stuur een mail met de onderstaande gegevens naar
miniplaybackshowholtum@gmail.com.

DE UITERSTE INSCHRIJFDATUM IS 2 FEBRUARI 2020
LET OP! Alle deelnemers dienen een USB-stick of CD met goede kwaliteit muziek mee te
nemen naar de oefenmiddag. DE OEFENMIDDAG IS OP ZONDAG 16-02-2020 IN HET GEMEENSCHAPSHUIS TE HOLTUM.
NAAM DEELNEMER(S)*___________________________________________________________________
CONTACTPERSOON_____________________________________________________________________
ADRES_________________________________________________________________________________
TELEFOON NUMMER CONTACTPERSOON________________________________________________
E-MAIL_________________________________________________________________________________
LIEDJE/ACT_____________________________________________________________________________
TIJDSDUUR OPTREDEN (MAX 10 MIN)____________________________________________________
GROEP_________________________________________________________________________________
* Deelnemen als groep of duo? Alle namen invullen en een telefoonnummer doorgeven waar wij
jullie op kunnen bereiken.

DIT IS
DÉ KRACHT
VAN FRISSEN

Frissen Groen Techniek B.V.
De Valkenberg 15 | 6301 PM | Valkenburg aan de Geul
+31 (0)43 - 60 89 200 | www.frissen-groentechniek.nl

Hallo Katers en Ketjes,
Overal wordt carnaval op een andere manier
gevierd, maar één ding hebben ze overal. Van
Den Bosch tot Köln en van Eijsden tot in Mook,
ieder zichzelf respecterend dorp heeft een carnavalsoptocht. De optocht zelf als hoogtepunt,
de maanden van
brainstormen, wagen bouwen en kostuums
maken zorgen natuurlijk voor de nodige voorpret.
MISSCHIEN IETS VOOR U?
Want zoals al jaren de traditie is staat ook dit
jaar op carnavalsmaandag de optocht op het
programma.
Alle deelnemers maken kans op een geldprijs
welke ter beschikking wordt gesteld door CV
de Katers en de Vereniging Oud Prinsen.
De jurering ligt in de vakkundige handen van

de Vereniging Oud Prinsen en zij jureren op de
volgende categorieën: Mooiste wagen, grote
groep, kleine groep, leukste Einzelganger/Duo
en speciaal voor de kinderen een jongerenprijs.
Uit alle groepen komt een all round winnaar die
de Bart v.d. Berk Wisseltrofee wint.
VOOR VERDERE INFORMATIE ZIE HET
INSCHRIJFFORMULIER
VEEL PLEZIER MET DE VOORBEREIDINGEN!
WINNAARS VORIG JAAR
Einzelgangers 1e prijs Zökkezuimer
Grote groepen 1e prijs Club Gein 11
Kleine groepen 1e prijs Alited Doa
Wagens 1e prijs Van Alles Get
Wisseltrofee Club Gein 11

ZELFGEMAAKTE WAGENS KRIJGEN EEN PRÉ TIJDENS DE JURERING

INSCHRIJVINGSFORMULIER: GROTE OPTOCHT 24-02-2020
Dit formulier dient men volledig ingevuld in te leveren bij Rinus Tubee, Mispelboom 14, te
Holtum. Aanmelden kan ook via de website www.cvdekaters.nl.

OPGAVES VÓÓR ZATERDAG 22-02-2020 KOMEN IN AANMERKING VOOR SUBSIDIE
Naam groep, buurt, einzelganger/duo_______________________________________________
Deelname in de categorie:
❏ Wagens 				❏ Jeugd tot/met 16 jaar
❏ Groep meer dan 8 personen
❏ Groep tot 8 personen
❏ Duo/Einzelganger
Maakt u gebruik van muziek: ❏ Ja ❏ Nee
Zal/zullen uitbeelden:_____________________________________________________________
Het optochtnummer kan maandag 24-02-2020 tussen 11.11 uur en 12.11 uur
worden afgegeven op het volgende adres.
_______________________________________________________________________________
Aldaar dient ook de wagen e.o. eventuele attributen bekeken te kunnen worden.
Naam en telefoonnummer van de contactpersoon:
_______________________________________________________________________________

Bovenste rij: K. Schrijen, L. Janssen, R. Ophelders, D. Herfs,
Jeugprinses Esmee, M.Bohnen, P. Arets, H. Leinders, R. Kitzen.
Onderste rij: Voorzitter J. Janssen, N. van Wordragen, F. Theuwis, M. Janssen,
A. Vissers & Opperkater M. Claessens.
Heeft U na het lezen van ons Katerblaad belangstelling gekregen in onze
vereniging en ons bij de activiteiten van komend seizoen wilt volgen,
dan raden wij u aan om een kijkje te nemen op onze website:

W W W. C V D E K AT E R S . N L
Wanneer U ons financieel wilt steunen dan is Uw gift
welkom op bankrekeningnummer: NL44 RABO 012.26.93.302
Tevens willen wij U alvast bedanken voor alle steun en giften
en wensen U, ook namens Prins Twan I, Prinses Manuela,
Jeugdprins Robin II, Jeugdprinses Femke en alle leden van CV de Katers...
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