Historie CV de Gaarekiekere

1976-1979 De Verjonging
De Raad van Elf was door ziekte, ouderdom en verhuizingen drastisch uitgedund. In 1976 stopte Sjef Dacier als president/voorzitter. Ed Klinkenberg (in
1974 nog prins) werd zijn opvolger. Hub Vluggen vierde in dat jaar zijn 2 x 11 jarig lidmaatschap.

Foto 15, Sjef Dacier en Hub
Vluggen (1974)

De prinsenproclamatie was inmiddels weer een binnengebeuren geworden; de prinsen werden geproclameerd in het
toenmalige pension Ons Thuis. In 1976 werd Lou Ortmans prins, gevolgd door Dick Schmets (1977). Dick trad met zijn
hofnar Bruno Volpe toe tot de vereniging. Ook Mart Everaers werd lid van de Raad van Elf.
In 1978 was het prinsschap voor Ed Vluggen en ook Ed met zijn nar Piet Schmets versterkten de vereniging. De zo
gewenste verjonging van de Raad van Elf kreeg gestalte. In dat jaar waren er weer een aantal jubilarissen (Frans
Bucholz, Gerlach Delissen, Theo Alberts en Lambert Megens) en werd Martin Didden bestuurslid / penningmeester.
Later dat jaar verlaat Theo Alberts de Raad van Elf .
In 1979 werd de prinsenproclamatie verplaatst naar
Ontmoetingscentrum Timpaan, waar Jan Croonenberg
als eerste prins geproclameerd werd. Ook Jan met zijn
hofnar Piet Schols bleven lid. Bruno Volpe werd dat jaar
de nieuwe ceremoniemeester.
Naast de jacquet met grote muts, kennen de
Gaarekiekere al vanaf 1957 twee uniformen. Op
bijgevoegde foto uit 1979 zien we deze “rode jassen met
zwarte broek en kleine muts”. Binnen de vereniging
werden dit de “gevechtspakken” genoemd omdat deze
gedragen werden bij o.a. de horecabezoeken.

1980-1981 Muzikaal talent
Januari 1980 bleek dat de Raad van Elf
muzikale talenten bezat. Samen met enkele
andere zusterverenigingen werd een hele LP vol
Foto 16, 1979, v.l.n.r.: hofnar P. Schols, prins Jan
gezongen met (Gulper) sjlagers. Dat jaar vierde
III (Croonenberg), president E. Klinkenberg, G.
Jean Austen zijn 1 x 11 jarig lidmaatschap en
Delissen, H. Steijns, B. Volpe, L. Megens, M.
werd zijn zoon Gerrie de eerste prins in de
Everaers en D. Schmets
geschiedenis, die ook jeugdprins was geweest.
Uniek in de geschiedenis was het feit dat de
prinsenreceptie in dat jaar niet op carnavalszaterdag werd gehouden maar twee weken eerder.
Dit muzikale jaar kenschetst de kentering in de carnavalsbeleving. Waren de jaren zeventig 'berucht' om de

Foto 17, 1979 de studio opnamen van
de Gulper carnavalssjlagers
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Hollandse carnavalslied, de jaren tachtig startte de opmars van de Limburgse schlagers. Van importeur werd Limburg zelfs in de jaren negentig exporteur
van (Limburgse) dialectschlagers. Jeu Schreuder bedankte zich in 1980 als lid van de vereniging, echter prins Gerrie Austen met zijn hofnar Paul Hick
volgden het voorbeeld van hun voorgangers en versterkten de Raad van Elf.
In 1980 werd een nieuwe traditie geboren; besloten werd dat bij toerbeurt steeds twee leden van de Raad van Elf de prins 's avonds naar huis begeleiden.
In 1981 werd erepresident Sjef Dacier, die ook penningmeester van de Bond van Carnavalsverenigingen in Limburg (BCL) was, onder grote belangstelling
onderscheiden met de Toon Hermans legpenning.
Wiel Quadvlieg was dat jaar prins met als hofnar Hans Buisman. Jan Croonenberg volgde Kelly Schellings op als bestuurslid. Martin Didden en Hub
Bendermacher vierden dat jaar hun 22 jarig lidmaatschap.
1982-1984 Het geheim van de prins
Wie er in enig jaar prins wordt is het geheim van slechts enkelen; zelfs de
Raad van Elf weet dit niet. Met ingang van 1982 veranderde dit: enkele
minuten voordat de prins geproclameerd wordt, maakt de Raad van Elf kennis
met de nieuwe prins. In 1982 was dat Rob Hutschemaekers. Rob had Harrie
(narrie) Peerboom als hofnar.
Mart Everaers werd in 1983 prins. Dit was het jubileumjaar van zijn
jeugdcarnavalsvereniging de Gaarekiekerkes, die 2 x 11 jaar bestond. Jan
Savelberg was dat jaar hofnar van prins Mart.
De Raad van Elf was inmiddels zo populair geworden dat in 1983 een
ledenstop ingevoerd werd. In 1983 vierde Lambert (Pa) Megens het feit dat hij
11 jaar het secretariaat voerde.
In 1984 werd René Canisius prins, met als hofnar Ruud Schamhart. Jan
Croonenberg verliet het bestuur. René Canisius werd lid van de Raad van Elf.
De ledenstop werd later weer opgeheven.

Foto 18, 1982: v.l.n.r. Bovenste rij: G. Austen, M. Everaers, B. Volpe,
J. Croonenberg, G. Delissen, D. Schmets, E. Vluggen, K. Schellings, H.
Steijns, J. Austen en Piet Schmets.
Onderste rij: H. Bendermacher, L. Megens, H. Buisman, P. Hick, P.
Schols, president E. Klinkenberg, W. Quadvlieg, M. Didden, prins Rob
I(Hutschemaekers)en hofnar H. Peerboom

Foto 19 1982 Prins Wiel I (Quadvlieg) en de Raad
van Elf tijdens de Prinsenproclamatie
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Een oude traditie wordt in ere hersteld: het Gilde van de Blauwe Schuit van C.V. De Winkbülle
uit Heerlen deed Gulpen weer aan op hun tocht door de Euregio.

Foto 20, 1983 de aankomst van De Blauw Sjuut
in Gulpen met Prins Mart I (Everaers) aan het
stuurwiel.
1985 De ontvoering, afsluiting carnaval met Limburgs volkslied en de fusie
Het jaar 1985 was het jaar dat Sjef (IV) Thoma prins werd met Jo de Bie als zijn hofnar. De prins werd
dat jaar ontvoerd door zijn buren. Tegen betaling van het gevraagde losgeld kwam hij vrij om zijn taak als
prins voort te zetten. Hub Bendermacher verliet de Raad van Elf en werd benoemd tot erelid. Dhr. Paul
Rutten jr. werd dat jaar lid van verdiensten. Ed Klinkenberg vierde zijn 11 jarig jubileum als lid van de
Raad van Elf.

Carnavalsdinsdag 24.00 uur werd het carnaval in die jaren officieel afgesloten in der tempel Hotel de
Kroon. De afsluiting vormde een groot contrast met de gekheid van de voorafgaande dagen, het was een
Foto 21, 1985 president Ed Klinkenberg,
prins Sjef IV (Thoma) en hofnar Jo de Bie

moment van bezinning. Na korte toespraken van prins en president werd het feest afgesloten. Sinds 1985
wordt de afsluiting symbolisch versterkt doordat de prins en Raad van Elf, onder het zingen van het
Limburgs volkslied hun mutsen afnemen en opbergen.

René Canisius werd dat jaar lid van het bestuur en Sjef Thoma lid van de Raad van Elf. Jan Croonenberg en Ed Vluggen verlieten de vereniging.
C.V. De Gaarekiekere kende reeds jaren jeugdcarnavalsvereniging De Gaarekiekerkes, als onderdeel van W.S.V. de Veldlopers, aan haar zijde. Na een
aantal besprekingen volgde in 1985 het samengaan van J.C.V. De Gaarekiekerkes met C.V. De Gaarekiekere. De Gaarekiekerkes waren als afdeling binnen
C.V. De Gaarekiekere zelfstandig. De fusie bleek voor beide onderdelen van vruchtbare aard.
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1986 3 x 11 jaar CV De Gaarekiekere
In 1986 bestond C.V. De Gaarekiekere 3 x 11 jaar. De jubileumprins werd Piet Schols, die de koudste
optocht van de Gaarekiekere meemaakte. De thermometer wees tijdens de optocht minus 12 graden
Celsius aan.
Lambert Megens nam vanwege ziekte noodgedwongen
afscheid als secretaris. Gerrie Austen kwam in het bestuur en
René Canisius werd de nieuwe secretaris.

In november werd een groots jubileumfeestweekend
georganiseerd in Sporthal 't Gulpdal. Tal van verenigingen en
particulieren uit binnen- en buitenland kwamen op bezoek.
Tijdens dit weekend werd dialectschrijver Albert Meertens
uitgeroepen tot (de tweede) ambassadeur van C.V. De
Gaarekiekere.
Foto 23, 1986, ook een koffietafel hoort bij
een jubileum. de beide erepresidenten met
hun echtgenotes

Foto 22, jubileumprins Piet I
(Schols) en jeugdprins Roel II
(Ronken)
Foto 24, 1986 v.l.n.r. president Ed Klinkenberg, ambassadeur
Jules Kockelkoren en de nieuwe ambassadeur Albert Meertens

De vereniging bestond dat jaar uit: Ed Klinkenberg (president/voorzitter), L. Megens (secretaris), M. Didden (penningmeester), G. Delissen
(bestuurslid), R. Canisius (bestuurslid) G. Austen, J. Austen, H. Buisman, M. Everaers, P. Hick, W. Quadvlieg, K. Schellings, P. Schols, P.
Schmets, H. Steijns, J. Thoma en B. Volpe.
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Lambert Megens nam na het jubileum afscheid als lid van de Raad van Elf en
werd benoemd tot erelid.

1987 De Kabriete

Foto 25, 1986 Jubileum 3x11 jaar CV De Gaarekiekere in
sporthal ‘T Gulpdal

1987 was het jaar van prins Jo (II) Kaelen, die met zijn hofnar broer Aloys,
in de ban geraakte van C.V. De Kabriete (Limburgers, die
op Curaçao op eigen wijze carnaval vierden). Het Gulpense
carnavalsfeest raakte in Antilliaanse sferen. Bij een
geplande rondgang langs de Gulpense
horecagelegenheden zorgde het meegereisde Antilliaanse
orkest dat het aantal halteplaatsen zeer beperkt bleef
omdat hun muziek in elk café een ware happening
teweegbracht. De Gaarekiekere leerden dat seizoen het
“MEK-MEK”-lied van de Kabriete. Dit lied wordt nog
jaarlijks ten gehore gebracht bij het uitreiken van onderscheidingen bij de Gulpener Bierbrouwerij op
carnavalszondag
Gerlach Delissen (11 jaar bestuurslid), Kelly Schellings en
Hub Steijns (11 jaar lid) vierden dat jaar hun jubileum. In
het najaar verliet Hub Steijns de vereniging maar hij bleef
de vereniging achter de schermen trouw. Jo en Aloys
Kaelen werden dat jaar lid van de Raad van Elf.
Foto 26, 1987: Met C.V. De Kabriete naar de Gulpener Bierbrouwerij, links op de foto Ton
5
Buuttereedner Jorna.
Bovenste rij: W. Quadvlieg, M. Didden, J. Austen, E. Klinkenberg, G. Delissen, Prins Jo II
(Kaelen), hofnar A. Kaelen, P. Schmets en R. Canisius
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1988 een tropische carnavalsoptocht
In 1988 werd Jan (IV) Heidendal prins en Jos Prevoo zijn hofnar. De carnavalsoptocht werd dat jaar gehouden onder tropische
omstandigheden van bijna 20 graden Celsius.
Ed Klinkenberg was 11 jaar voorzitter/president, Mart Everaers en Bruno Volpe vierden hun 11 jarig lidmaatschap. Hub Steijns werd
benoemd tot ere-lid. Gerrie Austen verliet het bestuur en werd opgevolgd door Paul Hick. Jan Heidendal en Jos Prevoo werden later dat jaar
lid van de Raad van Elf.
Foto 27, 1988 De jubilarissen v.l.n.r. Mart
Everaers, president Ed Klinkenberg en
ceremoniemeester Bruno Volpe

Foto 28, 1988 De fam.
Klinkenberg schenkt de
Gaarekiekere een nieuwe
ceremoniemeester staaf

Met legendarische 2 meter “bierstang” van oud-prins Mart
Everaers was het spectaculair om bier te halen in een volle zaal.

Foto 29, 1988 De 2 meter bierstang. V.l.n.r. M.
Didden, G. Austen, G. Delissen, Prins Jan IV
(Heidendal), P. Hick en J. Kaelen
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1989 De fleurige wisseling
We schrijven inmiddels 1989. Hans Buisman is prins geworden met als
hofnar Wiel Quadvlieg. De prins en nar van 1981 verwisselende hun
rollen van 1981.
De vereniging nam deel aan een rechtstreekse uitzending van Radio
Luxemburg en won bloemen voor het inrichten van twee perken. Helaas,
winnen is één, het ontvangen van de bloemen is twee. Ook dat jaar
waren er weer jubilarissen: Gerlach Delissen 2 x 11 jaar lid, Martin
Didden 11 jaar penningmeester en Piet Schmets 11 jaar lid. De leden
van het optochtcomité (Hub Ortmans, Wiel Deliége en Ernest Slenter),
die reeds lange tijd de carnavalsoptocht in goede banen leidden, werden
dat jaar benoemd tot lid van verdiensten.
Na jarenlang het carnavalsfeest af te sluiten in Hotel de Kroon op
carnavalsdinsdag om 24.00 uur, zijn wij door de sluiting van Hotel de
Kroon uitgeweken naar café Paddock.
Mart Everaers en Kelly Schellings verlieten de vereniging terwijl Roger
Buisman lid werd van de Raad van Elf.
Foto 30, 1989 Tijdens de carnavalsoptocht, v.l.n.r. G. Austen, P.
Hick, J. Thoma, J. Prevoo en B. Volpe

1990 Afscheid van de rode gevechtspakken
In 1990 werd de voorzitter van j.c.v. de Gaarekiekerkes (Ron Jetten) de nieuwe prins, met aan zijn zijde hofnar Rob Schins. De prins werd
tijdens zijn proclamatie geflankeerd door een Raad van Elf in nieuwe zwarte smokings. De Gaarekiekere bezaten twee uniformen. Jacquets
met grote muts voor officiële gelegenheden en rode korte jasjes (genaamd de 'gevechtspakken') voor het 'ruigere' carnavalsgewoel. De
rode jasjes zijn, zij het met enige weemoed, sindsdien vervangen door zwarte smokings. Vermeld moet worden dat een grote meerderheid
van leden van de Raad van Elf dat jaar de nieuwe smokings zelf bekostigden (naast de kosten voor de jacquets, die de leden steeds zelf
betalen).
Piet Schols stopte dat jaar als lid van de Raad van Elf. Piet werd samen met Kelly Schellings en Mart Everaers benoemd tot erelid. Ook
Gerlach Delissen stopte dat jaar als (bestuurs)lid. Sjef Thoma nam de vacante bestuursfunctie over.
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1991 Een historisch carnavalsjaar
Het jaar 1991 zal in de historie van het carnaval nooit vergeten worden.
Aloys Kaelen werd dat jaar prins met Wiel Smitsmans als hofnar. Het was het jaar van de Golfoorlog. Nadat Saddam Hoessein, de dictator van Irak, de oliestaat Koeweit bezette, kwam de
internationale gemeenschap in actie. In januari van dat jaar werden de internationale tegenacties
gestart. Over de militaire- en terroristische kracht van Irak werd druk gespeculeerd. In het
Rijnland leidde de speculaties over mogelijke aanslagen tot het aflasten van alle georganiseerde
(buiten)activiteiten. Naast de angst voor aanslagen laaide in Limburg de discussie op of het
doorgaan van carnaval wel gewenst was, bij het uitbreken van een oorlog waar ook Nederlandse
soldaten zouden kunnen sneuvelen. De media versterkten de (morele) druk om alle
carnavalsactiviteiten te stoppen. Overheden lasten reeds vroeg allerlei officiële
(carnavals)ontvangsten af. De overkoepelende carnavalsbonden adviseerden hun leden alle
buitenactiviteiten niet door te laten gaan. De Gaarekiekere stond voor een dilemma. Vroegtijdig
aflasten op basis van speculaties vond men unaniem onzinnig. Echter als de situatie in de Golf
veranderde kon alsnog het hele carnavalsgebeuren gestopt worden. In het overleg met de
gemeente en C.V. de Puime
uit Wijlre werd dit het
gemeenschappelijke
standpunt, behoudens de
sleuteloverdracht op het
bordes en de ontvangst van
de Blauwe Schuit gingen
alle lokale activiteiten
gewoon door. De laatste
dagen voor carnaval kreeg
de Golf-oorlog een snel
einde, met geringe
verliezen aan geallieerde zijde. Gulpen kende als een van de weinige
plaatsen in Limburg een carnavalsoptocht. Tandenknarsend keken de
collega-verenigingen toe hoe in Gulpen het carnaval slaagde en men
besefte dat in de toekomst het carnavalsgebeuren geen speelbal
meer mocht worden van buitenstaanders. Alleen bij rampen is het
niet gepast om carnaval te vieren en dat besluit kunnen
carnavalsverenigingen zelf wel nemen.
In dat jaar vierden Jean Austen (2 x 11 jaar), Gerrie Austen (1x11)
en Paul Hick (1x11) hun jubileum en werden Gerlach Delissen en
Foto 31, 1991 Prins Alois I (Kaelen)

Foto 32, 1991 Carnavalsoptocht, v.l.n.r. Prins Alois I Kaelen, hofnar
W. Smitsmans, E. Klinkenberg, J. Prevoo, R. Buisman, J. Heidendal
en G. Austen
8
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Jean Curfs benoemd tot ereleden. Oud-prins Jean Curfs was jarenlang een steunpilaar van de Gaarekiekere gebleken. In het najaar werd
Loek Geraerts lid van de Raad van Elf.

1992 Een ouderwetse carnaval en een bijzondere jubilaris
In 1992 werd Jos Prevoo prins en Jan Heidendal zijn hofnar. De beslommeringen van het vorige
jaar waren snel vergeten en de carnavalisten waren bewuster geworden van hùn feest. Prins en
nar verwisselden hun rollen van het seizoen 1988. Martin Didden vierde zijn 3 x 11 jarig
lidmaatschap met aan zijn zijde Hans Buisman (11 jaar lid). René Canisius stopte als
(bestuurs)lid en ook Wiel Quadvlieg verliet de vereniging. Jos Prevoo werd bestuurslid en Paul
Hick nam het secretariaat over.
1993 Een ongeluk zit in een klein hoekje
Het jaar 1993 was het jaar dat Frank Hamaekers prins werd en zijn broer Harold hofnar. Frans
Salden een van de steunpilaren op de achtergrond kreeg, op voorspraak van de Gaarekiekere,
een hoge bondsonderscheiding vanwege al zijn verdiensten. Truus Schmets vierde haar 11 jarig
lidmaatschap bij de leiding van j.c.v. De Gaarekiekerkes en Wiel Quadvlieg werd benoemd tot
erelid. Vlak voor het carnaval sloeg de vereniging de schrik om het hart. Prins Frank struikelde bij
het verlaten van het podium in het Dr. Ackenshuis en blesseerde zijn enkelbanden. Ondanks deze
handicap ging hij de
Gaarekiekere voor tijdens de
drie dolle dagen. Dit is weer
eens het bewijs dat het
prinsschap extra krachten en
Foto 33, v.l.n.r. Ed Klinkenberg en
energie oplevert voor het
Martin Didden (plm. 1989)
volbrengen van deze taak. Jean
Austen nam vanwege ziekte afscheid van de Raad van Elf en werd
benoemd tot erelid. Frank Hamaekers trad in het najaar toe tot de
vereniging.

Foto 34, 1993, staande v.l.n.r: P.Hick, J. Thoma, E.
Klinkenberg, prins Frank I (Hamaekers), H. Buisman, G.
Austen en P. Schmets, gehurkt v.l.n.r. J. Kaelen, A. Kaelen, B.
Hamaekers, B. Volpe, L. Geraets en M. Didden
9
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1994 Een Europese Prins en 3 x 11 jaar j.c.v. De Gaarekiekerkes
In 1994 kregen we voor het eerst in de geschiedenis een prins van buitenlandse (Italiaanse) afkomst; prins Bruno Volpe. Bruno verwisselde
zijn ceremoniemeesterstaaf dat jaar voor de prinsenscepter. Dick Schmets werd zijn hofnar. In 1977 waren de rollen van prins en hofnar
omgekeerd. Hier blijkt weer eens uit dat gemaakte afspraken omtrent het prinsschap en narrenschap ook na jaren ingelost worden. Het
was ook het jaar van de j.c.v. de Gaarekiekerkes. Zij vierden op grootse wijze hun 3 x 11 jarig bestaan. Maud Ronken, die jarenlang optrad
als dansmarietje op carnavalszittingen stopte met solodansen. René Canisius keerde na twee jaar terug bij de Raad van Elf.
Dat de carnavalsvereniging aan de wieg van een echte Limburgse carnavalskraker heeft gestaan weten slechts enkelen: de Raad van Elf
bracht regelmatig, met groot succes, een houtzagers-act op muziek van de Anselthaler. Limburgs schlagerzanger nummer 1 Frans Theunisz,
die een innige band met de Gulpense carnavalsviering had, zong later op deze melodie zijn kraker “Sjeng aon de geng”.
De dames (partners) van de Raad van Elf bevrouwen vanaf 1994 een stand tijdens de Hubertus jaarmarkt om zodoende een financiële
bijdrage te kunnen leveren aan de vereniging. Naast hun werkzaamheden tijdens de prinsenproclamaties (eetbuffet) is de medewerking
van de dames van onschatbare waarde.
1995 Een carnavalistische burgemeester en de start van Auw-wieverdaag
Een jaar later (1995) werd Roel (I) Clermont prins en Maurice van de Ven zijn hofnar. Prins Roel was eerder de 22e jeugdprins van j.c.v. de
Gaarekiekerkes. Een nieuw dansmarietje diende zich aan: Simone Abels. Ron Jetten de voorzitter van de jeugdafdeling vierde zijn 11 jarige
lidmaatschap bij de leiding van de Gaarekiekerkes. Burgemeester Som, die zijn eerste carnavalsseizoen in Gulpen meemaakte, bleek geen
groentje op carnavalistisch gebied. Hij kreeg tijdens het Prinsenbal een hoge onderscheiding uitgereikt door zustervereniging c.v. De
Geinsköp uit Didam voor zijn vele werkzaamheden t.b.v. het carnaval in zijn voormalige woonplaats.
Wellicht is dit jaar een nieuwe traditie geboren. Een grote groep Auw-wiever begonnen op vet-donnestig aan een rondgang langs de
horeca-lokaliteiten. Daarnaast werden de Gaarekiekere door de Bond van Carnavalsverengingen in Limburg (BCL) voor het eerst gevraagd
om als gastverenging deel te nemen aan der Närrische Kreisempfang der Kreis Aachen. Der Landrat der Kreis Aachen nodigt hierbij alle
verenigingen van zijn Kreis uit op een gezamenlijke zitting. Dit carnavalsfestijn met plm. 30 à 40 Prinsen, Dreigestirnen, Prinsessen is een
echte happening voor elke prins.
Martin Didden stopte na 18 jaar als penningmeester/bestuurslid en René Canisius werd zijn opvolger. Antoinette Oligschläger-Zink werd in
het najaar benoemd tot erelid, vanwege haar verdiensten voor de vereniging. Roel Clermont trad toe tot de Raad van Elf.
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1996 Een uitstapje naar Hoorn
In 1996 werd Jo Nix prins van de Gaarekiekere met aan zijn zijde hofnar Peter Schreuder. Ed Klinkenberg vierde zijn 2 x 11 jarige
lidmaatschap, geflankeerd door Sjef Thoma (11 jaar lid) en Annemie Ronken (11 jaar lid van de leiding van de Gaarekiekerkes). Leonie
Klinkenberg ontving de bijzondere orde van de Gaarekiekere voor al haar werkzaamheden m.b.t. de nieuwe prinsen.
De vereniging maakt dat jaar een bijzonder uitstapje. Oud-Gulpenaar Ton Kuppens was prins geworden in Hoorn (Noord Holland) en
nodigde de vereniging uit op zijn Prinsenbal. Hoorn heeft het geweten. Gaarekiekere kunnen lang feestvieren en hebben slechts weinig
slaap nodig om ’s ochtends toch al buik glijdend over het bevroren IJsselmeer te schuiven.
Roy Senden en Peter Schreuder werden later dat jaar lid van de Raad van Elf.
1997 Het 4 x 11 jarig jubileum
In januari 1997 vierden de Gaarekiekere haar 4x11 jarige jubileum. Als jubileumprins wordt
rascarnavalist Math Ronken geproclameerd. Math kiest Etienne Schreuder als zijn hofnar. Hiermee
wordt de eerste jeugdprins en jeugdhofnar van de jcv De Gaarekiekerkes uit 1961 grote prins en
hofnar van de Gaarekiekere. Ondanks aanloop moeilijkheden waren de twee jubileumzittingen een
succes. De jubileumreceptie op zondag 26 januari in Ontmoetingscentrum Timpaan werd een
gezellig gebeuren. Samen met de erepresidenten Wille Deckers en Sjef Dacier werd gedurende 3 uur
de felicitaties van tal van zusterverenigingen, particulieren en hoogwaardigheidsbekleders ontvangen.
Het college van B&W van de gemeente Gulpen had naast de felicitaties ook nog een verrassing in
petto: Sjef Dacier werd voor zijn verdienste voor de gemeenschap onderscheiden met de
gemeentelijke erespeld in zilver.
De carnavalsdagen waren lang ofwel de nachten kort, prins Math zorgde met zijn huistap ervoor dat
de Raad van Elf na sluiting van de cafés nog enkele uren kon genieten. Dat de lange dagen sporen
achterlieten was te merken. De schoenzool van Piet Schmets begaf het tijdens de tocht langs de
horeca. ‘Schoenmaker’ Jo Kaelen bedacht zich geen moment en repareerde de schoen met een dikke
houten blok. Piet vervolgde de tocht op dit merkwaardige schoeisel.
De vereniging bestond dat jaar uit: Ed Klinkenberg (president/voorzitter), P.Hick (secretaris), R.
Canisus (penningmeester), J. Prevoo (bestuurslid), J. Thoma (bestuurslid) G. Austen, R. Clermont, M.
Didden, L. Geraets, F. Hamaekers, J. Heidendal, H. Buisman, R. Buisman, A. Kaelen, J. Kaelen, P.
Schmets, R. Senden en B. Volpe.

Foto35, 1997, Jubileumprins Math I
(Ronken)
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In het najaar resulteerde de beoogde fusie tussen de
gemeenten Gulpen en Wittem dat de Gaarekiekere samen
met C.V. de Puime uit Wijlre oriënterende gesprekken
voerden met de Gemeenschappelijke Karnevals
verenigingen Gemeente Wittem (GKGW) over een nieuwe
gemeenschappelijke koepel van carnavalsverenigingen in
de nieuwe gemeente.

Foto 36, 1997 3 x11 jarige bestaan
v.l.n.r president E. Klinkenberg, P.Schmets, J. Thoma, R. Canisius, J.
Kaelen,F. Hamaekers, G. Austen, J. Heidendal, H. Buisman, R. Clermont, A.
Kaelen, P. Hick, B. Volpe en L. Geraets
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