Historie CV de Gaarekiekere (deel IV)

2009 Ciao BRUNO
Een jaar dat hoopvol begon met de proclamatie van Andy Janssen als prins Andy I op 10 januari, de
kleinzoon van Bruno Volpe, die in dit jaar zijn 3x11 jarig lidmaatschap vierde bij onze vereniging.
Samen met Jo en Aloys Kaelen, beide 22 jaar lid werd de receptie voor de jubilarissen, voorafgaand
aan het Prinsenbal, een gezellig feest.
Prins Andy kreeg hofnar Ricardo Vluggen aan zijn zijde. Tijdens het carnavalsfeest hebben zij met
het lied “Super Sjoene Daag (Fliegerlied, So a schöner Tag) ” de Raad van Elf voorgedaan dat naast
het lopen van polonaises ook armbewegingen zorgen voor een beweeglijke carnavalsbeleving.
Tijdens de jaarvergadering op 25 april konden we drie nieuwe jonge leden verwelkomen:
Prins Andy, nar Ricardo en Ramon Schmets. De verjonging van de Raad van Elf begon vorm te
krijgen. Tijdens dezelfde jaarvergadering nam Jos Prevoo na een bestuursperiode van 17 jaar
afscheid als bestuurslid. Mark Meijs kwam in zijn plaats het bestuur versterken.
Tijdens de vakantieperiode kregen we het droevige nieuws te horen dat Bruno, onze
ceremoniemeester, zijn strijd tegen zijn slopende ziekte had verloren. Op 21 augustus brachten we
hem gezamenlijk met de grootst mogelijke carnavalseer naar zijn laatste rustplaats. 33 jaar had
Bruno de vereniging door dik en dun gesteund en ondanks de droefheid waren we blij dat hij het
prinsschap van kleinzoon Prins Andy nog actief heeft mogen meemaken.
Helaas bleef het hier niet bij.
Op 1 september overleed oudprins Alphons Graaf (prins in 1956) en op 8 oktober woonden we de
uitvaartdienst bij van Lies Dacier-Defesche, de weduwe van erepresident Sjef Dacier.
Prins Andy had aangegeven om de functie van ceremoniemeester van opa Bruno over te willen

Foto 50 Bruno Volpe 3x11 jaar lid

nemen en ook hij werd op 12 oktober unaniem gekozen tot nieuwe ceremoniemeester. Een functie
die hij overigens pas na zijn aftreden als prins in 2010 zou gaan uitvoeren.
Sinds 1957 dragen de leden van de Raad van Elf Jacquets met bijbehorende grijs gestreepte
pantalon. De uniformiteit in de grijs gestreepte pantalons was ver te zoeken daarom werden de
pantalons in het najaar van 2009 allemaal vervangen. De Raad van Elf staat er sindsdien nog beter
op.

Foto 51 v.l.n.r. Jo en Aloys Kaelen
2x11 jaar lid
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2010 Na de verjonging volgt het vernieuwen
De tweede dag van het nieuwe jaar keerde Roel Clermont terug bij de Raad van
Elf, na een afwezigheid van meer dan 10 jaar. Tijdens de prinsenproclamatie kon
kersverse prins Jan V (Hacking) meteen zijn hofnar Jean Schrijnemakers
onthullen. Deze verandering zorgt ervoor dat de hofnar langer van het seizoen
kan genieten aan de zijde van zijn prins. Daarvoor werd de hofnar tijdens het
Prinsenbal geïnstalleerd.
Prins Jan, had zo genoten in 2006 dat hij nu als prins voorop ging, samen met
hofnar Jean draaiden zij hun rollen van 2006 om.
De Auw-wieverbal na de prinsenreceptie kreeg een nieuwe naam: carnavalsbal.
Dit omdat er al jaren geen auw-wiever meer te zien waren en omdat de naam te
veel associaties opriep met Auw-wieverdaag op de donderdag voor carnaval. Zelf
de carnavalsoptocht werd iets langer via A gen Veld. Hier werden voor het eerst
de jaaronderscheidingen uitgereikt aan de vertegenwoordigers van de
optochtdeelnemers. Alsof dit nog niet genoeg was, kwamen er ook borden bij de
komgrenzen met de tekst “Welkom in het Gaarekiekereriek” tijdens het
carnavalsseizoen.
Op de avond van het Prinsenbal werd er eerst een
receptie gehouden voor 4 jubilarissen: Paul
Mulleneers 1 x 11 jaar lid, Jos Prevoo 2 x 11 jaar lid,
Foto 52 De jubilarissen in 2010 v.l.nr.: P.
René Canisius 1 x 11 jaar secretaris en Paul Hick 1 x
Mulleneers, P.Hick (president), R. Canisius
11 jaar voorzitter/president en 2 x 11 jaar
(secretaris) en J. Prevoo
bestuurslid. Tijdens de receptie werden Paul Hick, Jos
Prevoo en René Canisius verrast door het College van
Burgemeester en wethouders die hen het Erespeld van de Gemeente Gulpen-Wittem kwamen overreiken.
Helaas hebben we in 2010 afscheid moeten nemen van Roger Buisman die, na een lidmaatschap van 21 jaar,
de vereniging heeft verlaten.
Sommige leden van de Raad van Elf weten met hun lenigheid zelfs de krant te halen. Zeg nu zelf een betere
reclame voor het gevoel van het straks drinken van ons Gulpener pilsje straalt uit de ogen.
Foto 53, 2010, G. Austen
haalt de krant met zijn act.
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2011 De prins met de “Sandecape” in Hoorn
Op 8 januari tijdens de prinsenproclamatie kwam Marc II (Slenter) als nieuwe prins tevoorschijn, even later gevolgd door
broer Rob, die de rol van hofnar vervulde.
Nadat de leden van de Raad van Elf in 2008 bij het verengingsjubileum een nieuwe dikke overjas van hun dames hadden
ontvangen, bleek de bodywarmer voor de prins niet erg elegant en handig. Opnieuw waren de dames bereid tijd en geld te
investeren om de prins van de Gaarekiekere te voorzien van een nieuwe zwarte mantel met ons logo. Een verbetering die erg
gewaardeerd werd.
In het weekend van 29/30 januari ging prins Marc II met zijn gevolg naar Hoorn in Noord-Holland, waar de oude
vriendschapsbanden met CV Ospylac aangehaald werden. De Gaarekiekere in Hoorn is, ook zonder een bevroren IJsselmeer,
een gezellig en leuk avontuur.
In het seizoen maakte Mark Rouwette zijn entree bij de Raad van Elf.
Op 19 februari tijdens de avond van het Prinsenbal van prins Marc II vierde Piet Schmets zijn 3x11 jarig jubileum en werd
Roger Buisman geïnstalleerd als erelid.
Zondag 6 maart werd in het Gulpener Bierhuys voor de 58e keer de prinsenwagen aangeboden door de directie van de
brouwerij, vervolgens kreeg prins Marc II in een fantastisch lenteweer een hele mooie optocht.
In het najaar ging prins Marc II en zijn gevolg naar Alsdorf om daar samen met de Bond van Carnavalsverenigingen in
Foto 54
Limburg (BCL) het 5x11 jarig jubileum te vieren van de Verband der Karnavalsvereine Aachener Grenzlandkreise e.V.
Piet Schmets
(VKAG). Sinds 1995 zijn de Gaarekiekere prinsen met gevolg op de vrijdag voor het carnaval te gast op het prinzentreffen
3x11 jaar lid
van de VKAG.

2012 Gemeenteprins Mark III
Op 14 januari vindt in Timpaan de prinsenproclamatie plaats. Het podium en bühne is geheel vernieuwd, dankzij een werkgroep van JCV de
Gaarekiekerkes/CV De Gaarekiekere. Samen met het jaar ervoor ingezette veranderingen in licht en geluid zorgde de uitbreiding van het
podium met catwalk voor een complete andere ambiance. Het mag ook wel want dit jaar leveren de Gaarekiekere weer de gemeenteprins
van de gemeente Gulpen-Wittem. Om de genoemde veranderingen niet genoeg zijn wordt de gemeenteprins nu halverwege de zitting
geproclameerd. Mark Rouwette komt tevoorschijn als nieuwe heerser Mark III van het Gaarekiekererijk. Samen met hofnar Ivar (Schreurs)
gaan zij de carnaval in Gulpen voorop. Het blijft niet alleen beperkt tot de kern Gulpen, alle kerkdorpen van de gemeente Gulpen-Wittem
worden bezocht. Het wordt een erg druk seizoen maar gemeenteprins Mark III weet van geen wijken.
Op 4 februari voorafgaand aan het prinsenbal vieren Roel Ronken en Jo Nix hun 1x11 jarig jubileum. Zaterdag 18 februari tijdens de
sleuteloverdracht in een gezellige Timpaan met optredens van diverse artiesten spreekt gemeenteprins Mark III zijn onderdanen in de
gemeente Gulpen-Wittem toe. Een dag later op zondag 19 februari vindt de grote carnavalsoptocht door Gulpen plaats. Tot 14:15 worden
gemeenteprins Mark geteisterd door sneeuwbuien. Echter na zijn blik naar de hemel scheurde het sneeuwdek en werd het droog. Prins
Mark kon terugzien op een geweldige optocht door het Gaarekiekererijk.
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Tijdens de jaarvergadering in april stopt secretaris René Canisius, na 24 jaar
bestuurslidmaatschap waarvan 20 jaar als secretaris. René blijft lid van de Raad van Elf. Eric
Kaelen wordt zijn opvolger en gemeenteprins Mark Rouwette treedt toe tot het bestuur.
Jo Kaelen stopt na 25 jaar als prominent lid van de Raad van Elf. Het functioneel leeftijdsontslag
wordt Jo natuurlijk verleend, echter pas nadat hij tijdens het jaarlijks uitstapje nog uitgebreid in
het zonnetje werd gezet. Jo bedankt.
In het najaar blijkt dat het opheffen van de bestaande beheersvorm van Ontmoetingscentrum
Timpaan door de gemeente Gulpen-Wittem vooral voor CV de Gaarekiekere en JCV De
Gaarekiekers de meeste impact te hebben. Door een intense samenwerking is een voorzetting
van het prinsenproclamatieweekend in Timpaan in 2013 te regelen, echter voor de
Seniorenzitting zal een nieuwe plek gevonden moeten worden. Ook voor de ontvangst van de
Auw Wiever, Blauw Sjuut en Sleuteloverdracht zal een nieuwe locatie een feit worden. De
toekomst van Timpaan en zo ook de carnavalsviering in Gulpen wordt hoogst onzeker. De hoop
is gevestigd op voortschrijdend inzicht bij de politiek dat de beschikbaarheid Timpaan of een
andere accommodatie van groot belang blijft voor de gemeenschap in Gulpen…….

Foto 55 gemeenteprins Mark III en
hofnar Ivar

2013 Bedankt & Adieje
Op 12 januari begon dit ultra korte seizoen met de prinsenproclamatie in Timpaan, deze keer geheel in eigen beheer i.s.m. j.c.v. de
Gaarekiekerkes uitgevoerd. Na 3 jaar stonden ze weer op de planken Harald Hamaekers en Stefano Diana (oud-duo Bedankt & Adieje) en
zongen weer de winnende carnavalsjlager: Sjtamcafé. Dat dit de voorbode was van een act om de nieuwe prins en nar ongemerkt in de
kelder te krijgen, waar zij hun kloffies verwisselden voor een mooi prinsen- en narrenpak, had niemand verwacht. In de bomvolle Timpaan
werd vervolgens prins Harald I geproclameerd als de 60e prins van de Gaarekiekere met aan zijn zijde oud-prins Stefano als zijn hofnar. Big
Benny kon zijn ogen niet geloven toen hij als eerste artiest het programma hervatte en dit illustere zangduo als hoogheden van Gulpen zag.
Het resultaat was dat Big Benny en het publiek zich kostelijk vermaakte en prins en nar zijn zangwerk voor hun rekening namen.
Op 29 januari werden Gerrie Austen en Paul Hick, voor het prinsenbal, gehuldigd met hun 33 jaar lidmaatschap van de Gaarekiekere. In
1980 begonnen als prins en nar zijn beide onafscheidelijk lid gebleven. Jo Kaelen wordt deze avond benoemd als erelid en begiftigd met de
rode narrenkap als dank voor zijn langdurige verdienste.
Het is ook het jaar dat de Sleuteloverdracht voor het eerst niet meer in Gulpen (Timpaan) maar in kerkdorp Epen bij CV de Öss gehouden
wordt.
Carnavalszondag verassen Prins Harald I en de Gaarekiekere menige toeschouwer door de prinsenwagen niet als laatste de carnavalstoet te
laten sluiten maar het eerste deel van de route voorop te gaan en vervolgens bij de Gulpener Bierbrouwerij een optochtdefilé af te nemen
en daarna werd weer achter aan te sluiten en de route te vervolgen.
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Tijdens de jaarvergadering neemt Sjef Thoma afscheid van de Raad van Elf.
Sjef heeft de vereniging 28 jaar gediend, waarvan 18 jaar als bestuurslid
en 8 jaar penningmeester. Sjef bedankt, voor al die geweldige jaren.
Mark Rouwette neemt tijdens de jaarvergadering het secretariaat van Eric
Kaelen over. Sindsdien huist het secretariaat van JCV De Gaarekiekerkes
en CV de Gaarekiekere onder een dak. We zijn benieuwd of Eva en Mark de
komende jaren de agenda en notulen van vergadering niet per ongeluk
verwisselen .
Andy Janssen neemt dit jaar ook afscheid van de vereniging.

Foto 56 Gerrie Austen (l) en Paul Hick(r) beide 3x11 jaar lid

2014 De tweede voorzitter/president die prins wordt
Na een kort seizoen krijgen we in 2014 weer een lang seizoen, daar komt uithoudingsvermogen bij kijken.
Zaterdag 11 januari neemt president Paul Hick afscheid van Prins Harald om met een verhullend act zichzelf te
proclameren als 62e prins van de Gaarekiekere. Hiermee wordt hij na Sjef Dacier de tweede president van de
Gaarekiekere die prins wordt.
De verassing wordt nog groter met de keuze van hofnar Gerrie Austen (de penningmeester). Dit koppel ruilt na
33 jaar van rol, eerst nar en prins en nu prins en nar. Voor de rest van het bestuur wordt dit een uitdagend jaar,
nu drie bestuurlijke rollen een seizoen ‘sabbatical’ houden. Jos Prevoo gaat de rol van wnd. president vervullen
en doet dit op een prima wijze.
15 februari wordt voor het prinsenbal Hans Buisman (3x11 jaar lid) en Mark Meijs (1x11 jaar) gehuldigd met hun
jubilea. Sjef Thoma wordt deze avond geïnstalleerd als ere-bestuurslid en rode narrenkapdrager voor zijn grote
en langdurige verdienste voor de Gaarekiekere.
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Foto 57 Hans Buisman
3x11 jaar lid
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In Gulpen is het een lange traditie dat de buurt van de prins zijn huis versiert. Dit jaar heeft de buurt bij Prins Paul
II geweldig haar best gedaan en zijn prinselijke residentie aangemeld bij Limburgse zanggroep Kartoesj, die elk
jaar in samenwerking met Radio L1 de mooist versierde prinsenresidentie van Limburg uitkiezen. Donderdagavond
kwam de uitslag: Prins Paul krijgt twee dagen later op zaterdag 20 februari een live uitzending van L1 vanuit zijn
huiskamer met een gratis optreden van Kartoesj. In een dag tijd wordt de programmering van deze radio
uitzending geregeld: o.a. burgemeester van den Tillaar, Paul Rutten, Bedank&Adieje, Harrie Heidendal met
zangkoor zingend genieten, Fred Jaminon, jeugdprins Milan I met hofnar Quin en dansmarietje Zara, Tjeu en
Annette Severeens en natuurlijk de buurt. Zaterdagochtend wordt het een drukte van jewelste toen presentator
Tom Doesborg de microfoon openzette voor een ochtend Gulpen promotion.
Dinsdag 25 februari wordt niet alleen traditioneel het Dr. Ackenshuis bezocht maar wordt vervolgens ook het
nieuwe zorgcentrum van Vivre (Klein Gulpen) bezocht, waar de term rolstoelpolonaise geboren wordt.
Roel Clermont en Paul Mulleneers nemen tijdens de jaarvergadering afscheid van de vereniging en Eric Kaelen stopt
als bestuurslid. Hij wordt opgevolgd door Harald Hamaekers. Aloys Kaelen stopt als lid van de Raad van Elf, na 27
jaar trouw de Gaarekiekere gediend te hebben maar op de achtergrond blijft hij ons waar mogelijk steunen. Aan
het einde van het jaar neemt Gerrie Austen afscheid als penningmeester/bestuurder, wordt de rol van
penningmeester overgenomen door Mark Meijs en treedt Stefano Diana toe tot het bestuur.
Foto 58 Sjef Thoma
ere-bestuurslid

2015 Veranderingen en vernieuwing
Op 10 januari wordt in ontmoetingscentrum Timpaan Pascal Hodiamont geproclameerd tot prins Pascal I, zijn
neef Kevin Gielen wordt zijn hofnar. De demografische ontwikkeling (ontgroening) in Zuid-Limburg begint ook
in Gulpen zichtbaar te worden, waar vroeger volle zalen doodgewoon waren zien dat de aanwezigheid van
meerdere gastverenigingen, bij activiteiten, de omzetderving beperkt kan houden. Creativiteit en vernieuwing
zijn de komende jaren nodig.
Gelet op het voorgaande zien we dat carnavalsverenigingen steeds meer op bezoek gaan bij hun collega’s in
de omliggende gemeenten en dorpen, de contacten worden geïntensiveerd en dat is een pluspunt. Onze
Prinsenbal wordt dit jaar niet meer georganiseerd.

Foto 59 Jos Prevoo
ere-bestuurslid
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Dit jaar wordt Jan Franssen onderscheiden met de bijzondere onderscheiding met oorkonde omdat hij 2x11 jaar voorzitter is van het
optochtcomité. Vanaf dit jaar kennen we twee bijzondere onderscheidingen: naast de bekende “rode” bijzondere onderscheiding, is er nu
ook de “gele” onderscheiding bijgekomen, als hoogste bijzonder onderscheiding voor mensen, die zich erg verdienstelijk gemaakt hebben,
maar geen lid zijn van de Raad van Elf of prins.
Aloys Kaelen wordt geïnstalleerd als erelid en narrenkapdrager tijdens de prinsenproclamatie en voorafgaande aan de prinsenreceptie wordt
Eric Kaelen gehuldigd voor zijn 11 jarig lidmaatschap. In het seizoen en tijdens de jaarvergadering verwelkomen we vijf nieuwe leden
Pascal Schreuder, Ronald Loomans, Pascal Hodiamont, Sherman Franssen en Stephan Wijnands maar we nemen afscheid van Eric Kaelen
(11 jaar lid), Jos Prevoo, die 27 jaar lid is geweest waar van 18 jaar als bestuurslid maar ook van Gerrie Austen, 34 jaar lid en een aantal
jaren penningmeester/bestuurslid. Gerrie en Jos dank voor jullie lange staat van dienst voor de Gaarekiekere.
Bij het laten vervallen van het Prinsenbal is de opening van het seizoen op 11/11 het aangewezen moment om ere(bestuurs)leden te
benoemen. Dit jaar wordt Jos Prevoo benoemd tot erebestuurslid en narrenkapdrager en Gerrie Austen als erelid en narrenkapdrager voor
hun langdurige verdiensten.

2016 De Gaarekiekere teage de Gaarekiekerinnekes
In dit jubileumjaar van de jeugdcarnavalsverenging jcv De Gaarekiekerkes (5x11) is het eerste keer in de geschiedenis
dat de prins van de Gaarekiekere later geproclameerd wordt dan de jeugdprins, maar op 9 januari wordt prins
Christian I (Froijen) gekozen als prins en wordt Sebastiaan Lumeij zijn hofnar. Dit korte carnavalsseizoen zit
boordenvol met activiteiten. Echter deze prins neemt de tekst van het winnende lied van LVK kampioenen Spik en
Span “De kampioenen van de nach” wel erg letterlijk: thuisbrengen wordt pas in de vroege uurtjes werkelijkheid.
René Canisius wordt gehuldigd met zijn 2x11 jarig jubileum als lid van de Raad van Elf1 .
Op carnavalsmaandag wordt een nieuw evenement geboren “De Gaarekiekere teage de Gaarekiekerinnekes”. In
samenwerking met jcv De Gaarekiekerkes is een avondvullend programma in diverse cafés en zalen, waarbij de
Gaarekiekere het opnemen tegen de Gaarekiekerinnekes. Het benoemen of goed meezingen van oude Gulper sjlagers,
oude foto’s herkennen van leden van de Gaarekiekere en/of Gaarekiekerkes, historische carnavalskennis testen
(handig dit document), roeien, snoep gooien etc. Aan het eind van de avond bleek dat een gelijkspel het hoogst
haalbare was voor de mannen. Een leuk initiatief ook zeer geschikt voor oud-Gulpenaren.

1

Foto 60 René Canisius
ere-bestuurslid
René Canisius is in totaliteit 30 jaar lid geweest van CV de Gaarekiekere, waarvan 20 jaar als secretaris
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René Canisius verlaat dit jaar de vereniging, waarvan hij 24 jaar bestuurslid is geweest. Ook André Biermans verlaat de Raad van Elf.
Op 11/11 wordt René benoemd tot erebestuurslid en narrenkapdrager. Een grand merci René.
De vereniging bestaat dit jaar, naast Prins Christian I en hofnar Sebastiaan uit: P. Hick (president/voorzitter), M. Rouwette (secretaris), M.
Meijs (penningmeester), H. Hamaekers (bestuurslid), S. Diana (bestuurslid) en de leden: A. Biermans, H. Buisman, R. Canisius, S.
Franssen, P. Hodiamont, R. Loomans, J. Nix, R. Ronken, P. Schmets, R. Schmets, Pascal Schreuder, Peter Schreuder (ceremoniemeester),
Ricardo Vluggen en Stephan Wijnands.

Een positieve toekomst
Naast harmonie en schutterij is de carnavalsvereniging een culturele vereniging, die hoort bij Gulpen. Mede door de actieve
jeugdcarnavalsvereniging De Gaarekiekerkes wordt ons culturele erfgoed overgedragen op de komende generatie(s) en binnen de Raad van
Elf zien we dat via natuurlijk verloop de vereniging steeds kan beschikken over vers bloed hetgeen een goede verankering binnen de
gemeenschap waarborgt. Optimistisch kijkt C.V. De Gaarekiekere dan ook in de toekomst. Wellicht is dat een eigenschap van carnavalisten,
serieus indien nodig, voorzien van de nodige humor, een positieve houding en veel uithoudingsvermogen.

CV De Gaarekiekere Gullepe
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