Historie CV de Gaarekiekere (deel III)

1998 Een lach en een traan
Het jaar 1998 begon voorspoedig met de proclamatie van Prins Stefano Diana als 45e prins van Gulpen. Prins Stefano koos Niek Derkx tot
zijn hofnar. Tijdens de avond van het Prinsenbal vierden Ed Klinkenberg ( 2x11 jaar president/voorzitter), Bruno Volpe (2x11 jaar lid),
Aloys en Jo Kaelen (1x11 jaar lid), Math Ronken (1x11jaar penningmeester j.c.v. de Gaarekiekerkes) en Marie-Thérèse Badenberg (1x11
jaar leidster/trainster bij j.c.v. de Gaarekiekerkes) hun jubilea.
In april van dat jaar kreeg Ed Klinkenberg een herseninfarct, dat hem deels verlamde en hem de spraak ontnam. De man die de
Gaarekiekere 22 jaar voorop gegaan was en als groot organisator bekend stond werd van de een op de andere dag buitenspel gezet door
zijn ziekte. Vice-voorzitter Paul Hick werd benoemd tot waarnemend president/voorzitter en Roy Senden nam de opengevallen
bestuursfunctie in. Later dat jaar werden de Dagelijks Bestuur functies verruild: René Canisius keerde terug bij zijn oude liefde het
secretariaat en Roy Senden werd penningmeester.
De veerkracht van de vereniging werd op proef gesteld om de taken en werkzaamheden van Ed Klinkenberg over te nemen.
Later dit jaar kregen wij het droeve nieuws dat onze 2e ambassadeur Albert Meertens gestorven was. Frank Hamaekers verliet dit jaar de
Raad van Elf maar bleef de vereniging achter de schermen trouw.

1999 Droefheid en de wisseling van de wacht
In 1999 volgde Prins Hein I (van de Laarschot) prins Stefano op en koos als hofnar Paul Mulleneers. Jan Heidendal en Jos Prevoo vierden
hun jubilea tijdens het Prinsenbal (beide 1x11 jaar lid van de Raad van Elf). Paul Hick was dit jaar 11 jaar bestuurslid.
In maart van dat jaar werden we in droefheid gedompeld door de plotselinge dood van ons oudste lid van de Raad van Elf Martin Didden.
Martin was het lid met veruit de langste dienstjaren. Bijna 40 jaar lang was hij lid van de Raad van Elf, waarvan 18 jaar penningmeester.
Kort daarna stierf ook onze 1e ambassadeur Jules Kockelkoren.
De nieuwe gemeente Gulpen-Wittem leidde tot de eerder genoemde koepel van carnavalsverenigingen in de nieuwe gemeente maar nu met
een aangepaste naam: Gemeenschappelijke Karnevalsverenigingen gemeente Gulpen-Witem (GKGW). Het fenomeen gemeenteprins deed
zijn intrede. Bij toerbeurt leveren de aangesloten verenigingen de gemeenteprins. De Gaarekiekere zijn in 2004 aan de beurt.
Tijdens de jaarvergadering nam Ed Klinkenberg officieel afscheid als president/voorzitter en lid van de vereniging. Paul Hick werd nu
officieel zijn opvolger als vierde president/voorzitter van de Gaarekiekere.
Hein van de Laarschot en Paul Mulleneers werden dit jaar lid van de Raad van Elf.
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2000 Een nieuw millennium en “Ver gunt durch”
Het jaar 2000 was een veelbesproken jaar vanwege de
technische moeilijkheden die een nieuw millennium zouden
kunnen veroorzaken. Het viel uiteindelijk reuze mee. Het motto
voor dat jaar was “Ver gunt durch” waarbij de nieuw uitgezette
koers m.b.t. de evenementen en de samenwerking binnen de
nieuwe gemeente Gulpen-Wittem gestalte zou krijgen.
Het was het jaar dat Lou (II) Froijen prins werd en zijn zoon
Christian hofnar. Ed Klinkenberg werd dat jaar benoemd tot
erepresident en narrenkapdrager.
Door ziekte moesten we afscheid nemen van Roy Senden
(penningmeester/lid) en Jan Heidendal verliet ook de Raad van
Elf. Sjef Thoma nam het penningmeesterschap van Roy Senden
over en Jo Kaelen complementeerde het bestuur.

Foto 37, 2000, De prinsenwagen met prins Lou II (Froijen) en
zijn zoon Christian als zijn hofnar

2001 Ordes voor de optochtwinnaars
In januari werd prins Mike Schreuder geproclameerd als 48e prins van de
Gaarekiekere. Prins Mike werd vergezeld door hofnar Renato Harings. Prins Mike had
als jeugdprins in 1988 zijn carnavalistische sporen al verdiend.
De winnende optochtdeelnemers kregen voor het eerst dat jaar ook een
onderscheiding naast hun standaard enveloppe met inhoud.
Tijdens het prinsenbal werden achtereenvolgens een aantal jubilarissen gehuldigd:
Piet Schmets (2x11 jaar lid van de Raad van Elf), Roger Buisman (1x11 jaar lid van
de Raad van Elf) en Ron Jetten (1x11 jaar voorzitter van j.c.v. De
Foto 38, 2001. In een rokerig café Paddock v.l.n.r. G. Austen, P.
Gaarekiekerkes). Sjef Thoma was dat jaar 11 jaar bestuurslid.

Mulleneers, R. Buisman, J. Thoma, Prins Mike I (Schreuder), R.
Canisius, president P. Hick, P. Schreuder en P. Schmets. Op de
voorgrond v.l.n.r. H. Buisman, hofnar R. Harings, A. Kaelen en B. Volpe
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Jan Heidendal werd benoemd tot erelid. Later dat jaar namen wij afscheid van Loek Geraets bij de Raad van Elf maar konden wij twee
nieuwe leden welkom heten: Roel Ronken (reeds jaren lid van de leiding van de j.c.v. de Gaarekiekerkes) en Jo Nix (oudprins van 1996).
Was het maken foto’s tijdens het carnaval vroeger de exclusiviteit van (beroeps)fotografen, bij de start van de 21 e eeuw is de introductie
van het digitale fototoestel bij de leden van de Raad van Elf ook een feit .

2002 Wie d’r Hergot Limburg hat gemaak
Paul Mulleneers werd begin januari geproclameerd als 49e prins. Zijn jongensdroom ging in vervulling. Hij
koos Sjoerd Jacobs al zijn hofnar.
25 januari was historisch, plaatsgenoot Frans Croonenberg veroverde met “Wie d’r Hergot Limburg hat
gemaak” de eerste plaats bij het Limburgs Vastelaovendleedjes Konkoer (LVK). Op basis van deze verdienste
werd Frans benoemd tot onze nieuwe ambassadeur.
Gerrie Austen en Paul Hick vierden hun jubilea (2x11 jaar lid van de Raad van Elf) tijdens de avond van het
Prinsenbal.
Het was ook het jaar dat de adelaar op de prinsenscepter driemaal spontaan “wegvloog”; een unicum in de
historie van de Gaarekiekere.
De regelgeving van de overheid werd steeds strenger: de vereniging kreeg te maken met toegangscontrole
bij de prinsenproclamaties en het fenomeen verkeersregelaars bij optochten deed zijn intrede.

Foto 39 Ambassadeur Frans
Croonenberg

2003 De Gaarekiekere zien Abraham
In 2003 bestond de vereniging 50 jaar. Een jubileum dat niet officieel gevierd wordt. Prins Jur (I) Koerts wordt begin januari geproclameerd
en hij koos John Brouns als zijn hofnar. Hans Buisman (2 x 11 jaar lid van de Raad van Elf) en Jos Prevoo (11 jaar bestuurslid) vierden hun
jubileum. Roel Ronken werd verrast met een bondsonderscheiding vanwege het feit dat hij 11 jaar lid was van de vereniging (leiding j.c.v.
de Gaarekiekerkes en lid van de Raad van Elf). Het was het jaar dat voor de eerste keer op carnavalsdinsdag de stichting Limburg ALAAF
(SLAA) op de Markt een grootschalig programma presenteerde met een keur van Limburgse topartiesten, als afsluiting van het
carnavalsfeest; vergelijkbaar met de Groete Boetezitting op carnavalszaterdag in Venlo.
Het evenement trok publiek uit de hele provincie maar bleek gelukkig geen negatieve invloed uit te oefenen op de afsluiting van onze eigen
(jeugd)carnaval.
Mark Meijs werd lid van de Raad van Elf, met zijn bijna 19 lentes jong was hij het jongste lid van de Raad. Later dat jaar volgde prins Jur
Koerts het voorbeeld van Mark en werd hij ook lid van de Raad van Elf. Hein van de Laarschot verliet dat jaar de Raad van Elf.
Bedroefd begeleiden wij dat jaar Frans Salden (erelid) en Wiel Quadvlieg (oudprins/erelid) naar hun laatste rustplaats.
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2004 De 1e gemeenteprins
Het jaar 2004 staat in het teken van de gemeenteprins. Zoals eerder vermeld levert elk jaar bij
toerbeurt een van de gemeentelijke carnavalsverenigingen de gemeenteprins. Dat jaar was het
de beurt aan de Gaarekiekere. Begin januari werd de zoon van lid Jo Kaelen geproclameerd als
nieuwe prins van de Gaarekiekere en vervolgens werd prins Eric Kaelen gemeenteprins. Prins Eric
koos zijn broer Ralph als hofnar. De familie Kaelen vormde op dat moment met 4 leden binnen de
vereniging een niet te onderschatte (carnavals)factor. Het werd een druk seizoen waar de
vereniging met de gemeenteprins tal van recepties bezocht, o.a. alle zusterverengingen in de
gemeente.
Tijdens het prinsenbal werd Truus Schmets gehuldigd met haar 2x11 jarig lidmaatschap van de
leiding van de j.c.v. de Gaarekiekerkes.
De Gaarekiekere en Gaarekiekerinnekes dichtten het fenomeen gemeenteprins een mindere
belangrijke rol toe dan het prinsschap van Gulpen op zichzelf. Zo heeft elk dorp heeft zijn eigen
carnavalstradities en gebruiken, die gerespecteerd dienen te worden.
Het was ook een jaar dat een kentering te bespeuren valt op het gebied van carnavalsschlagers.
Jarenlang domineerde de Limburgse schlagers het carnaval, dat jaar bespeurden wij een
terugkeer in de tijd, de Kölsche carnavalsschlagers komen sterk terug.

Foto 40 Gemeenteprins Eric I
(Kaelen) 2004

2005 4x11 jaar j.c.v. de Gaarekiekerkes
In dit jubileumjaar van de j.c.v. de Gaarekiekerkes kregen wij
een prins, die wel een heel sterke band met de Gaarekiekerkes
had; prins Roel (II) Ronken. Met zijn achtergrond als oudjeugdprins bij de j.c.v. Gaarekiekerkes en jarenlang lid van de
leiding van deze j.c.v. en het feit dat zijn hele familie lid is van
deze leiding, werd het jubileum van de j.c.v. compleet. Prins Roel
koos Marco Notermans tot zijn hofnar. In dit korte maar heftige
seizoen konden we terugzien op een geweldig jubileumweekend
van j.c.v. de Gaarekiekerkes.
René Canisius werd tijdens het Prinsenbal gehuldigd vanwege
zijn 11 jaar ononderbroken lidmaatschap van de Raad van Elf en
ook Etienne Schreuder vierde zijn 1x11 jaar lidmaatschap van de
leiding van de j.c.v. Opmerkelijk mocht genoemd worden dat de
j.c.v. het Euregio treffen van de Närrrische Kreisempfang fur
Foto 41 staand v.l.n.r.: R. Canisius, B. Volpe, J. Koerts. R. Buisman, E.
Kaelen, hofnar M. Notermans, prins Roel II (Ronken), P.Hick
(president),
J. Prevoo, P. Schreuder, P. Mulleneers, J. Thoma, G.
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Austen en H. Buisman.
Gehurkt v.l.n.r.: P.Schmets, A.Kaelen, J.Kaelen en J.Nix

©CV De Gaarekiekere Gullepe 2017

Kinder von der Kreis Aachen mocht organiseren in Gulpen.
Op de tonen van de Ruckzuck Song van het Kelmische duo Domm en Dööll leerde de Raad van Elf tijdens de carnavalsdagen weer eens de
polonaise lopen. Niet alleen elke café-intocht gebeurde op deze wijze maar ook tijdens het verblijf in de cafés werd menigmaal op de
muziek van Domm en Dööl de polonaise gelopen. De temperatuur steeg dan met 11 C en dan werd weer verder getrokken naar de
volgende horecagelegenheid waar het weer Domm en Dööl werd.
Op carnavalszondag beleefde prins Roel II waarschijnlijk een unicum in Limburg, burgemeester Geraedts liep als voorman van zijn Zaate
Heremenie “Dat-dat-mog” voorop in de carnavalsoptocht.
Jo Kaelen stopte dat jaar als bestuurslid en Paul Mulleneers werd zijn opvolger.

2006 Een Veldloper als mediaprins
Het jaar 2006 gaat de boeken in als het jaar van de Mediaprins!
Prins Jean II (Schrijnemakers) met hofnar Jan Hacking zijn maar liefst op beide Limburgse Tv-zenders te
zien en op L1 radio te horen geweest. Op uitnodiging van Loek Geraedts van de Gulpener Bierbrouwerij
hebben Prins Jean II, nar Jan, en de leden Paul Mulleneers, Gerrie Austen en Jo Kaelen een bezoek
gebracht aan het “Luiperke” van L1.
Dit is een fictief café waar de “afvallers” van het LVK hun liedje nog eens ten gehore kunnen brengen.
Ook kon Prins Jean II en zijn gevolg opdraven bij TV opnamen van TV Limburg waar hij ondersteuning
gaf aan de nominatie van Lenie echtgenote van ceremoniemeester Bruno (Volpe) als carnavalsvierder van
het jaar.
Van iedere genomineerde en aanhang werden TV opnames gemaakt die de week vóór carnaval bij
herhaling werden uitgezonden.
Dan op carnavalszondag, een unicum in de Limburgse carnavalswereld: een vrouw op de prinsenwagen !!!
Een journaliste van L1 radio heeft tijdens de live uitzending op zondagmiddag vanaf de prinsenwagen
verslag gedaan van onze optocht en diverse algemene vragen over de carnavalsviering gesteld.
Voorzitter Paul Hick wist op alle vragen een deskundig antwoord te geven ondersteund door de vele
“alaafs” van de leden op de prinsenwagen.
Buiten mediaprins echter heeft Prins Jean II ook met recht de titel “energiekste” prins te dragen.
Vanaf de prinsenproclamatie 2006 tot aan zijn aftreden in 2007 ging Prins Jean II voor de hoofdprijs!
Foto 42: het afscheid na 50
Als rechtgeaarde “Veldloper” ging hij elke polonaise, én tot in de kleine uurtjes, voorop. Hoofdschuddend
jaar van beschermheer P.
nagekeken door de rest van de raad van Elf…….
Rutten sr. in 2006
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In 2006 echter hebben we na een kortstondig ziekbed afscheid moeten nemen van Wiel
Smitsmans. Bij leven was hij oud-nar (bij Prins Aloys), lid van het optochtcomité en vrijwilliger
bij de donateursactie. Wij zullen hem missen. In dit jaar treedt Paul Rutten sr, na 50 jaar (!)
terug als beschermheer van de vereniging. We danken hem voor de geweldige steun die hij al
die jaren voor de Gaarekiekere is geweest.
“Ron Jetten vierde dit jaar zijn 2x11 jarig jubileum als lid van j.c.v. de Gaarekiekerkes”
Dré Biermans kwam in het najaar de Raad van Elf versterken.

Foto 43. 2006 De (ere)presidenten:
v.l.n.r.: J. Dacier, W. Deckers en P. Hick.
(E. Klinkenberg ontbreekt op de foto)

2007 Een droeve aanloop naar het jubileum
Op 13 januari volgt prins Mark I (Meijs) Jean Schrijnemakers op als 54e Prins va Gullepe.
Mark is sinds 2003 lid van de Raad van Elf en vond het tijd om de vereniging eens van een andere kant te bekijken.
Prins Mark I koos Dave Vluggen (secretaris van de JCV de Gaarekiekerkes) als nar.
Twee dagen na de proclamatie van Prins Mark I kregen wij het schokkende bericht dat erepresident Sjef Dacier was overleden.
Hoewel wij wisten dat Sjef ziek was kwam de melding toch nog onverwacht.
Graag hadden we met Sjef ons jubileum in 2008 willen vieren.
Wij danken Sjef voor alles wat hij voor de carnavalsviering in Gulpen heeft betekend.
Paul Rutten junior wordt tijdens het Prinsenbal geïnstalleerd als de nieuwe beschermheer van de Gaarekiekere. Hiermee treedt hij, bij de
Gaarekiekere, in de voetsporen zijn vader.
Later dit jaar kregen we ook het bericht van het overlijden van Peter Brouwers, in 1955 was Peter de 2e prins van de Gaarekiekere.
In oktober heeft Jur Koerts de vereniging verlaten.
Het jureren van de optocht werd voor de eerste keer in de historie niet meer door de leden van de Raad van 11 gedaan maar door een
externe jury. Jean Curfs, Ad Koenen, Peter Leveau, Hub Steijns en Sjoerd en Mariëlle Jacobs waren bereid gevonden als jury te fungeren.
Deze eerste jurering van de optocht was meteen een schot in de roos. De deelnemers waren tevreden met deze manier van jureren.
Op 11 november werd het startschot gegeven voor ons jubileumjaar 2008.
Na een Eucharistieviering (ter intentie van de levende en overleden leden) werd in café Paddock een koffietafel geserveerd voor de leden en
dames van de vereniging, beide erepresidenten, Lies Dacier, beschermheer Paul Rutten en ambassadeur Frans Croonenberg.
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Allen kregen uit handen van voorzitter/president Paul Hick de jubileumonderscheiding overhandigd.
Samen met de harmonieën “zonder drank ginge klank”, “DatdatMog” en sambaband
”Ongeremd” werd een rondgang gemaakt door het dorp.
De opening van ons jubileumjaar was een feit, nu op naar het 5 x 11 jarig jubileum in 2008!!.
Dit jaar waren er veel jubilarissen tijdens de receptie voorafgaande aan het Prinsenbal: Sjef Thoma (2x11 jaar lid), René Canisius (1x 11
jaar lid van het dagelijkse bestuur), Peter Schreuder (1x11 jaar lid), Annemie Ronken (2x11 jaar lid jcv), Maud Ronken (2x11 jaar lid jcv),
Anouk Seeverens (2x11 jaar lid jcv) en Peggy Brouns (1x11 jaar lid jcv).
De oude vertrouwde steken (mutsen) in de kleuren rood-goud-groen worden in november voor het laatst gedragen. De nieuwe steken met
bijbehorende nieuwe veren zullen tijdens de grote carnavalszitting in het jubileumjaar 2008 gepresenteerd worden.
2008 Het jubileumjaar: 5x11 jaar
Na een vruchtbare opvoeding wordt de jcv De Gaarekiekerkes na 24 jaar een zelfstandige vereniging op 11-2008. De jongeling kan prima op eigen benen staan.
Tijdens de druk bezochte jubileumzitting op 5 januari wordt Prins Karl I (Vluggen) gekozen als 55e prins
van de Gaarekiekere. Hofnar wordt dit jaar zijn broer Harold Vluggen. Tijdens dit seizoen wordt het woord
“sukkel” een koosnaam in de
vereniging.
Het jubileumweekend start
zaterdagavond met een
interview van erepresident
Willy Deckers en president
Paul Hick met een journalist
René Willems van Het
Limburgs Dagblad/De
Limburger over 5x11 jaar
Gaarekiekere. Daarna in draf
naar de St. Petruskerk voor
een H. Mis, de kerk was
prachtig versierd met bloemen Foto 44: Jubileumprins Karl I
(Vluggen, 2008)
in de carnavalskleuren roodgeel-groen. Het jubileumbal
wordt aansluitend gehouden in feestzaal Galouppe (de plek
Foto 45: De jubilerende Gaarekiekere: bovenste rij v.l.n.r. J. Prevoo, P.
Mulleneers, E. Kaelen, J. Thoma, P. Schreuder, R. Buisman, J. Kaelen, G.
Austen, R. Canisius en H. Buisman.
Onderste rij: B. Volpe, P. Hick, prins Mark I (Meijs), hofnar D. Vluggen, D.
Biermans, A. Kaelen en P. Schmets
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Biermans en P.Schmets

waar 55 jaar geleden de wieg van de Gaarekiekere stond). Na
een veel te korte nachtrust wordt zondagochtend in café
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Paddock een reünie georganiseerd voor de hele Gaarekiekere familie van 1953 tot 2008. Onder het genot van diverse kleine
lunchgerechten en een lekker pilske luisterden de aanwezigen naar drie korte powerpointpresentaties van president Paul Hick over de
(leuke) wetenswaardigheden en de historie van de Gaarekiekere. Tussendoor was er voldoende tijd om samen met oude vrienden terug te
blikken en leuke herinneringen op te halen.
Aansluitend wordt in Ontmoetingscentrum Timpaan de jubileumreceptie gehouden. Een
receptie die ons nog lang zal heugen: een onafgebroken receptie van 4½ uur, waar vele
(zuster)verenigingen, gemeentebestuur,
BCL, vrienden en bekenden de felicitaties
komen aanbieden. De Oud-prinsen hadden
voor de vereniging een bijzonder cadeau:
Prins Karl kreeg een vergulde
prinsenketting, die vanaf dit jaar als extra
waardigheid gedragen zal worden door de
komende prinsen. De dames van de Raad
van Elf sloten de receptie af met ook een
geweldig cadeau voor ieder lid: o.a. een
dikke winterjas met hierop het logo van de
vereniging.
De vereniging kan met trots terugkijken
naar dit geweldige jubileum.
Foto 46, ‘s ochtends bij de koffietafel: v.l.n.r. J.
Kaelen, E. Vluggen, J. Croonenberg en P. Schols

Foto 48, Ceremoniemeester G. Austen en zijn
medewerkers v.l.n.r.: J. Nix, M. Meijs, R.
Buisman, G. Austen en R. Ronken
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Foto 47: P. Oligschlager en erepresident E.
Klinkenberg
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De oud-prinsen ontbraken natuurlijk ook niet. Tijdens de receptie boden zij
Jubileumprins Karl I een geweldig cadeau aan: een vergulde prinsenketting,
Prins Karl, en zijn opvolgers waren verguld van dit mooie cadeau.

Erelid Hub Steijns wordt bij de sleuteloverdracht op de zaterdag voor het
carnaval door de gemeente onderscheiden met de Orde van de Kiebeukel, als
dank voor het vele werk dat hij en zijn collega vrijwilligers voor de
Gaarekiekere al jaren verrichten.
Foto 49, De oud-prinsen amuseerden zich best, v.l.n.r.: M.
Ronken, F. Hamaekers, J. Schrijnemakers, R. Jetten, S.
Diana, T. Alberts, R. Hutchemaekers en J. Curfs

Tijdens de Jaarvergadering treden Paul Mulleneers en Penningmeester Sjef Thoma (na 18 jaar bestuurslid te zijn geweest) af. Zij worden
opgevolgd door Eric Kaelen en Gerrie Austen (nieuwe penningmeester).
In augustus kregen we het droeve nieuws dat onze oud-beschermheer Paul Rutten sr. overleden was. Meer dan 50 jaar heeft hij ons
geweldig ondersteund, dankbaar zullen we blijven hem herinneren.

De vereniging bestond dat jaar, naast Prins Karl I en hofnar Harold uit: P. Hick (president/voorzitter), R. Canisius (secretaris), G. Austen
(penningmeester), J. Prevoo (bestuurslid), E. Kaelen (bestuurslid) en de leden: A. Biermans, H. Buisman, R. Buisman, A. Kaelen, J. Kaelen,
M. Meijs, P. Mulleneers, J. Nix, R. Ronken, J. Thoma, P. Schmets, P. Schreuder en B. Volpe (ceremoniemeester).
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